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Vi har varit på Riksårsmöte, haft Start2Ride med Krekolas Trafikskola, kört kortege med EMCK, hållit 

gruskurs och hunnit njuta av försommaren. Nu på söndag, den 28 maj, har vi äntligen Knix-premiär och 

sedan rullar det på med härliga hojaktiviteter ända fram till i höst. Jag förutsätter att du vid det här laget 

är väl medveten om att Knix inte är någon slags bankörning för sporthojar – ALLA hojar, och ALLA 

hojåkare kan Knixa, jag lovar! Boka dig via hemsidan och testa en gång, om du inte gillar det ska jag 

personligen bjuda dig på bio. 

Vi kommer även i år att ha vår traditionella nationaldags-touring till glassrestaurangen Smultronstället i 

pittoreska Söderköping. Har ni inte varit med tidigare år ska ni verkligen försöka komma med i år – det är 

en underbart fin tur och gillar man glass kan Smultronstället sannolikt uppfattas som en liten bit av 

himmelriket. På Nationaldagen som sagt, den 6 juni, Svenska Flaggans Dag… ja, ni fattar. 

Den 11 juni kör vi Knix igen och sedan är det dags för nästa gruskurs, den 18 juni.  

Är du nyfiken på hur det är att vara funktionär hos oss? Vi har alltid behov av duktiga funktionärer och det 

är ruskigt roligt att få hänga med alla våra sköna instruktörer, flaggvakter, depå- och kioskpersonal.  Om 

du är nyfiken på vad det innebär, kontakta vår MCT eller undertecknad, all kontaktinfo finns på vår 

hemsida. Just nu håller vi på att planera för Mälaren Runt som går av stapeln den 19 augusti. Detta är 

event du inte vill missa, vare sig du är med och kör eller iakttar alla fantastiska ekipage utan hoj. Vi 

behöver en del folk på Gröndals Motorstadion i Eskilstuna, där det är traditionellt pit stop för alla 

hojåkare. Som funktionär får man verkligen uppleva det bästa av Mälaren Runt (tycker jag i alla fall). Man 

få se fler häftiga, roliga, udda, hemmabyggda och unika hojar än man tidigare kunnat föreställa sig. Och 

som om det inte vore upplevelse nog får man dessutom träffa en massa lika häftiga, roliga och udda 

hojåkare! Meddela mig om du är sugen på att befinna dig mitt i händelsernas centrum under Mälaren 

Runt nu i sommar.  

Vi ses väl på Gröndal? 

//Cecilia, ordförande 

 

 

 


