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God fortsättning på det nya året, alla sköna medlemmar! Jag hoppas verkligen att ni har haft det riktigt 

skönt under helgerna, och att ni nu börjat längta lite efter våren och kommande hojsäsong. Det gör vi – ju 

mer skojigheter vi planerar desto mer längtar vi! 

Du vet väl att du som är intresserad av hojåkning, men som kanske inte har vågat dig på någon av våra 

kurser än, är välkommen att komma och titta när vi har t.ex. Knixkörningar? Då finns duktiga 

funktionärer på plats som kan svara på frågor och berätta om hur det funkar på våra kurser. Du som är 

nyfiken på vad det innebär att vara funktionär hos oss är lika välkommen du. Och du, man måste inte 

hjälpa till jämt, eller ens ofta – huvudsaken är att man gillar att hänga med oss som fixar kurser och 

andra aktiviteter. Vi har makalöst kul ihop, jag lovar! Du som redan är funktionär hos oss är säkert redan 

väl bekant med Daniel, vår duktiga MCT, men du har kanske inte träffat Anna än. Anna tar hand om de 

funktionärer som inte är instruktörer, alla de duktiga personer som ser till att allt runtomkring själva 

kursen fungerar som det ska. Vill du hjälpa till någon gång? En stor fördel med att vara funktionär, 

förutom att det är roligt, är att man lär sig massor. Och så anordnar vi egna körningar och annat kul, bara 

för funktionärer.  

Nu i dagarna är det hojmässa i Göteborg. Där kan man botanisera runt bland hojar och utrustning, göra 

fina kap och tillåta sig att drömma om alla härliga nyheter som visas. Många laddar nu för fullt inför Hoj-X 

som går av stapeln om några veckor. Missar du mässan i Göteborg har du en chans att gå på MC-mässa i 

Helsingfors i samband med kryssningen. Gå in på SMC Riks hemsida och läs mer om både Hoj-X och 

mässan. Håll också koll på distriktets hemsida, och på Facebook, så att du hänger med om vi får för oss 

att hitta på något skoj nu under lågsäsongen. 

Ha det gott! 

//Cecilia, ordförande 

 

 

 


