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Vi har kommit igång ordentligt med säsongens aktiviteter och vi har nyligen avnjutit den årliga 

nationaldagstouringen till vackra Söderköping. Ni som inte var med missade verkligen något, men ni har 

chansen att vara med på ”Run mot bröstcancer”  som No Name MC Strengnäs arrangerar för 11:e året i 

rad istället.  Evenemanget är öppet för alla typer av motorcyklar och motorcykelåkare och startavgifterna 

går oavkortat till Bröstcancerfonden. Vi har lite sommarlov vad gäller Knix i juli, men vi är igång i augusti 

igen och då återstår flera tillfällen att komma och köra på vår fina bana på Gröndal. I år har vi sett fler 

och fler custom-hojar, touring-hojar och allroad-hojar och det är ruskigt kul! Äntligen har fler hojåkare 

insett att alla hojar och hojåkare funkar på en Knixbana, och att alla som kör hoj i trafik har nytta av att 

gå Knix-kurs.  

Nu när det blir riktigt hett vissa dagar – chansa inte med skyddsutrustningen. Visst är det varmt med 

handskar, ryggskydd och stövlar, men det är ändå inte värt att köra utan. Även om du är en duktig förare 

så gäller det bevisligen inte alla trafikanter. Vi är mer utsatta ändra andra och det gäller att göra allt man 

kan för att ha de bästa förutsättningarna att klara sig oskadd om man skulle råka ut för en olycka. Så låt 

ryggskyddet sitta på i värmen, det är en billig försäkring. 

Vi det här laget har ni säkert koll på Mälaren Runt som går av stapeln den 19 augusti, men ni känner 

kanske inte till att vi behöver lite hjälp från er medlemmar då. Du behöver inte ha någon vana, du kan 

hjälpa till med det du tycker känns lockande, och SMC bjuder på mat och trevligt umgänge under dagen. 

Dessutom får du träffa en massa andra sköna hojfantaster. Klicka dig fram till ”Mälaren Runt på 

hemsidan så får du all info och kan anmäla intresse för att hjälpa till.  

Vi ses väl på Mälaren Runt? 

//Cecilia, ordförande 

 

 

 


