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Jag har sett många som är ute och övningskör nu under försommaren, och jag blir lika glad och stolt varje 

gång! Kanske har de nya reglerna som infördes nyligen haft betydelse, men jag upplever att det varit fler 

övningskörning-västar ute på vägarna denna sommar än tidigare. Jätteroligt att vi blir fler! Du som 

tragglar med körningen i väntan på uppkörningen, eller som känner någon som övningskör, eller själv är 

handledare rentav – du känner väl till att våra Knix-kurser är utmärkta även för dem som övningskör? Vad 

kan vara säkrare än att öva broms- och kurvteknik på anpassad bana, med utbildade instruktörer?! Gå in 

på vår hemsida och kolla upp nästa Knix-tillfälle i kalendern. 

Förutom Knix har vi hunnit med lite av varje under sommarveckorna som gått. Vi har lärt oss ännu mer 

om att köra på grus, vi har åkt på finfin tur till pittoreska Söderköping där vi avnjutit glass intill Göta 

Kanal. Redan nu i dagarna är det dags för nästa tur, som går från Eskilstuna till vackra Waxholm, den 4 

juli. Hinner du läsa detta innan dess, och inte har annat bokat, är det bara att haka på! Vi samlas vid MC-

Verkstan i Eskilstuna kl. 09.45 för avfärd kl. 10.00. 

Vill man hinna umgås med annat hojfolk lite mer än bara över en glass eller fika ska man kolla in YCC 

Easts sommarträff sista helgen i juli. De utlovar (utöver trevligt umgänge) live-musik, god mat och massör 

(!). En ride-out är också inplanerad. Kolla in YCC Easts hemsida för mer information. 

Och så kommer ju ett av årets största events – MÄLAREN RUNT. Förstås. Den 15 augusti är det dags och i 

år är det 30-årsjubileum så det kan bli precis hur coolt som helst! Som vanligt finns vi med på ett hörn 

och du kan träffa oss på hojmarknaden på Gröndals Motorstadion där turen har officiellt stopp. 

Vi ses! 

//Cecilia 

 

 

 


