Kick off 2018
Vi hade vårens Kickoff på Ånnaboda Camping strax utanför Grythyttan, Örebro.
Vi träffades på torsdag vid ca 15.00.
Micke på Event-MC hade ställt upp sitt showroom i anslutning till den samlingslokal vi hade fått
tillträde till. Efter att de flesta hade checkat in samlades vi på verandan i det fina vädret. Där
välkomnades deltagarna av träffens värd, Morgan.
Efter middagen var det fria aktiviteter.
Fredag, Frukost och Årsmöte. När vi avverkat årsmötet var det dags för en rundtur. Håkan Larsson
hade planerat turen och var även den som guidade oss runt. Till sin hjälp och som ankare hade han
Svante och Erika Gustafsson. Vi hade bestämt att vi skulle köra enligt den sk. Danskametoden eller
Corner man principen. Det gjorde vi och det fungerade utmärkt även denna gång. Vi var ca 40st hojar
som körde denna gång. Det är en ganska så stor grupp men det fungerade bra.
Just som vi ställer upp inför avgång… kom regnet. det regnade till och från fram till lunchuppehållet
sedan var det över. Lunchen intogs på Askersunds Golfbana, en utmärkt lunchrestaurang med bra
mat och trevlig personal som gjorde vårt besök bra.
Kafferasten med medhavd fika och bullar hade vi uppe på toppen av Kvarntorpshögen, att stå uppe
på en kulle som det fortfarande ryker om…det är ovanligt. Det var en helt oväntad plats i alla fall för
mig.
Väl tillbaka på Ånnaboda blev det en liten frågesports runda som Sven-Erik Swempa med fru Jeanette
hade fixat till, kluriga frågor som gjorde att Ingen hade alla rätt. Under middagen blev det en
prisutdelning. Priserna var sponsrade av Carlbarks MC i Kumla. Stort tack för det.
På lördag var det frukost och hemfärd i egen takt.
En sak som jag personligen tycker är väldigt roligt, för varje träff som vi har blir det fler och fler
kvinnliga medlemmar som kommer på och kör egna hojar. Det är väldigt kul tycker jag, fortsätt med
det.
För mig är klubbens årliga kick off, oftast en väldigt trevlig tillställning, det är kul att träffa kompisar
som man i många fall bara träffar en gång per år. I år var det dessutom flera helt nya medlemmar
som kom med. Väldigt kul att ni kom. Jag hoppas att ni kände er välkomnade av oss andra som var på
plats.
Tack för att ni kom och Jag hoppas att vi ses nästa år i Hälsingland när Norr åter igen skall arrangera
kick off som alltid går 40 dagar efter påsk och 2019 blir det 30/5 -1/6.

// Morgan

