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Äntligen vår! 

Nu när vi precis är ”avrostade” och ska komma igång med körningen igen kan ni som inte tänkt 

demonstrera på 1:a maj kanske passa på att ta en fin hojtur istället – det ska jag göra. Nu i maj händer 

det grejer må ni tro! Först ut är Griprallyt, på Kristihimmelsfärdsdagen. Rallyt anordnas årligen av 

Nyköpings motorcykelklubb och man kör 8-10 mil kring vackra Nyköping, med festliga ”kontrollstationer” 

och kluriga frågor på vägen. Strax efter, den 7 maj, är det dags för sörmlänningarnas stora MC-kortege, 

arrangerad av Eskilstuna motorcykelklubb. Kortegen är gratis, öppen för alla och mycket uppskattad av 

både hojåkare och åskådare – ett sant vårtecken! Den 21 maj är vi väl uppvärmda och det är dags för vår 

första egna touring för säsongen. Vi startar vid MC-verkstan i Eskilstuna och sedan går turen i lagom 

tempo till härliga Waxholm där v tar en smarrig fika tillsammans.  

Sedan hörrni, sedan är det äntligen dags för KNIX på Gröndal!! Vi har premiär den 22 maj och i år är 

upplägget lite annorlunda i och med att vi kör heldagar, vilket innebär sex 15-minuterspass istället för 

fyra. Läs mer och gör din förbokning på vår hemsida, du sparar både tid och pengar genom att förboka. 

Dessutom är du alltid garanterad plats.  

Helgen efter kör vi säsongens första gruskurs, alltså den 29 maj. Vi börjar med att träffas på planen på 

Gröndal för att göra lite uppvärmningsövningar på gruset. Sedan fortsätter vi med lite mer djupgående 

övningar och teori för att sedan efter lunchuppehållet ta oss ut på grusvägarna för att tillämpa det vi lärt 

oss på grusplanen. Alla förare och ALLA hojar kan delta.  

Vidare kan jag berätta att vi håller på att titta på lite schyssta profilplagg. Vi tycker ju att det är riktigt 

stiligt med vår tjusiga logga, och kanske Gröndals banskiss, att stoltsera med på en skön hoodie eller 

liknande. Vad tycker du? Är du intresserad av dylikt profilplagg? Eller har du andra idéer om vilken typ av 

plagg som känns lockande? Släng iväg ett mail, eller haffa någon av oss på banan under vårens kurser. 

Ha det gott så ses vi på vägarna! 

//Cecilia, ordförande 

 

 


