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Psst! Skicka klubbens 
 e-postadress till 
distriktsinfo@smcvast.se 

Hej där ute i  k lubbarna! 
 
Den tidiga hösten har väl inte varit så inbjudande för hojåkning med undantag för några få 
fina dagar. Vi hoppas förstås på några dagars brittsommar där vi kan åka av oss innan vi 
vintrar in våra skötebarn. Men det är inte slut på säsongen för medlemsaktiviteter ännu så 
här kommer några viktiga händelser som vi hoppas få se er på. 
 
Distriktets årsmöte äger rum den 20 oktober kl 14.00 på Stenungsögården, utanför 
Stenungsund, vägbeskrivning hittar ni på vår hemsida eller på www.stenungsogarden.se.  I år 
kommer årets SMC:are Göran Ekman, Sörmland, som kommer att berätta lite om hur det 
kommer sig att Sörmlands distrikt har så många aktiva ungdomar.  
Vi bjuder på fika så ta med klubbkompisarna och tjôta med honom, styrelsemedlemmar och 
instruktörer. 
 
Skepp O’Hoj.  Årets kryssning äger rum 9-11 november och innehåller en massa godis;  
Föreläsningar Möjliga och ”omöjliga” resor, Elving Solli, Jorden runt på fyra år, Roland Lord  
Underhållning/shopping Fullt ös med Toffe Trubadur, fredag & lördag. Buss t&r Citti Markt 
shoppingcenter lördag fm. 
Medlemslotteri gratis lott hämtas i SMCs monter. Lottdragning under After Kiel (lör kl 17-18).  
SMC-medlemspris för resa och hyttplats (mat ingår ej): 2-bädds insideshytt: 895 kr/person 
(ord. pris 1.199 kr). Sist men inte minst ska vi avnjuta julbord, dansa och ha kul. Tips: Om ni 
bor 4 st i en hytt blir priset lägre. Boka direkt hos Stena Line på: www.stenaline.se/skeppohoj 
eller telefon 031-704 00 00. Om ni bokar på telefon ska ni uppge koden XTKIELXHOJ (vid 
tel.bokn. tillkommer 100kr). 
 
SMCs Riksårsmöte hölls på Vann Spa i Brastad. SMC Väst var värd och bjöd på mc-turer 
till Dals-Ed och Smögen. Honda och BMW stod för mycket populära och generösa 
provkörningar av nya hojar. Två nya ledamöter valdes in; Zenita Henriksson, Mariefred och 
Martina Bergström, Visby. Nästa år då SMC fyller 50, kommer riksårsmötet att äga rum i 
Uppsala. 
 
Gulingen och SMC-kalendern 2013 
 
Den 15 december är sista datum för era klubbars aktiviteter under nästa säsong för att de 
ska komma med i Gulingen och SMC-boken. Ni gör detta på särskild blankett som finns på 
www.svmc.se/club. Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta vår distriktsinformatör på 
distriktsinfo@smcvast.se.  
 
Vi vill också gärna träffa er ute i klubbarna och håller gärna ett styrelsemöte hos er. Det är ett 
gyllene tillfälle för oss att se hur ni jobbar och vice versa. Kontakta mig eller någon i styrelsen 
om ni är intresserade av detta. 
 
T ips 
Har ni tips på trevliga, mc-vänliga fikaställen så skicka in dessa med namn, adress och 
telefonnummer. Tipsa oss också om handlare och mat- och fikaställen som ger SMC-rabatt. 
 
Kontaktuppgifter 
Kontrollera och uppdatera uppgifterna om er klubb på vår hemsida, så att vi kan hämta dem 
där och publicera i Gulingen. Detta är viktigt också för att vi ska kunna nå er med nyhetsbrev 
via e-post. 
 
Lillemor Holm 
Ordförande SMC Väst 


