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Vi knixar, tourar och grusbusar så att det står härliga till! Vill du vara med? Kolla upp distriktets hemsida, 

eller följs oss på Facebook så kan du ha stenkoll på våra aktiviteter.  Nu är det främst Knix som gäller. Du 

vet väl att vi har ett lite annorlunda upplägg i år? Vi kör fler pass varje Knix-dag, så att du som deltar får 

mer tid både på banan och med din instruktör. Detta har varit mycket uppskattat hittills, passa på att 

komma och köra du också – sommaren är kort, har jag hört. 

Vi har glädjen att presentera ett nytt resmål i distriktet! Danbyholm Gårdsbutik & Café, vid Yngarens 

sydvästra strand, en knapp kilometer från länsväg 216. Vägen dit är finfin för oss hojåkare och när vi visar 

vårt SMC medlemskort får vi kaffet gratis på caféet. De har öppet varje lördag mellan 11-15 och de har 

gott om plats för motorcyklar. Man får t.o.m. en stödplatta så att man slipper resa upp en omkullvält 

motorcykel när man har magen full med kaka. Hur bra som helst! 

I augusti händer det grejor, det känner ju alla till. Förutom kräftpremiär och surströmmingspremiär så är 

det ju Mälaren Runt i vanlig ordning. Den 20:e bär det av från Solna, mot Eskilstuna via Södertälje. I 

Eskilstuna viker man av mot vår ”hemmabana” vid Gröndal, där man kan käka, kolla på diverse 

uppvisningar, träffa hundratals andra hojåkare, eller bara glida runt på området och njuta av den sköna 

stämningen. SMC, so arrangerar hela jippot, finns naturligtvis på plats i år igen. 

En sista sak… Lördagen den 1 oktober är det dags för SMC Södermanlands årsmöte. Vi kommer att vara 

på Munktell-muséet i Eskilstuna och alla våra medlemmar är varmt välkomna. Vi mjukstartar med fika 

och registrering vid 10-tiden, sedan hålls mötet kl. 11. Efter mötet käkar vi en god lunch och sedan 

avslutas dagen med en intressant tur på muséet då vi får lära oss massor om en viktig del av vår 

motorhistoria.  

Vi ses på vägarna! 

//Cecilia, ordförande 

 

 

 


