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Jag hoppas att du haft en riktigt fin sommar, med mycket hojåka, sköna träffar, nya bekantskaper och 
kanske lite sol och bad också. Kanske någon träffat sin livskamrat på någon av våra träffar eller 
touringar, eller i någon ban-depå någonstans i landet. Det har visat sig att SMC är den gemensamma 
faktorn i flertalet relationer runtom i Sverige, det finns t.o.m. en Facebook-grupp för dessa turturduvor. Nu 
väntar vi bara på att få läsa om det första hoj-bröllopet i sann SMC-anda, eller hur? 

I distriktet Knixar vi vidare med oförtruten entusiasm, och så börjar vi ladda för årsmötet den 1 oktober. 
Mötet hålls på Munktellmuséet i Eskilstuna, kom gärna dit redan vid 10-tiden så att vi hinner registrera 
dig, och glöm inte att ta med ditt medlemskort. Efter mötet bjuder vi på lunch, föranmäl dig gärna på 
hemsidan så att vi vet hur många som vill stanna kvar och äta. Efter lunchen är det guidad tur på muséet, 
den är riktigt intressant, även för dig som inte är motorintresserad.  

Vi har mycket säsong kvar, men vill du prova på våra Knix-kurser är det dags att gasa på lite nu. Vi har 
säsongens sista Knix den 25 september, du kan anmäla dig på hemsidan och på så vis vara garanterad 
en plats. Vi kör hela sex pass så du hinner verkligen få mycket körtid. Vill du köpa lagad lunch på plats så 
anmäler du bara det i samband med att du gör din föranmälan. Har du aldrig kört Knix förut? Inga 
problem, vi tar emot nya deltagare vid varje tillfälle, du kommer inte att vara ensam som förstagångs-
knixare. Även du som övningskör kan vara med, du kommer att lära dig massor! 

Vi har en Ruskträff på gång också, en viktig tradition som du inte vill missa. Det är Tuna Touring MC som 
anordnar träffen och den brukar vara både välbesökt och ruskigt trevlig. Det blir som vanligt livemusik, 
Svartrundan, rusktårta, utflykt och mycket mer. I år håller man till på Solvik Friluftsgård utanför Torshälla. 
Kolla in hemsidan för mer info. 

Nu när vi går mot lite mörkare kvällar tänker du väl på att synas ordentligt? Det kan tyckas larvigt, men 
uppenbarligen syns vi knappt ens på dagtid, och i skymningsljus är det än värre med synligheten. Vill du 
inte använda reflexväst finns en massa fräna grejor som alternativ, allt från reflexspray (varför inte 
pinstripa flames på både hoj, hjälm och jacka?) till fräcka lampor som blinkar i allsköns färger och som 
man kan hänga på sig som vore man en amerikansk julgran. Gör som ni vill, bara ni SYNS! Och håll koll 
på djuren som bor där ute längs vägarna! De har varken trafikvett, reflexväst eller adekvat belysning har 
jag märkt… 

Kör snyggt! 

//Cecilia, ordförande 

 

 

 


