Sommarfunderingar 2018-07-06
Hej FJR Vänner
I styrelsen börjar vi så smått komma ikapp… det som släpat är att få över alla bankuppdrag till
den nya kassören samt att skicka ut medlemskort till nya medlemmar. Men nu är det pågång.
Det är så roligt att få in nya medlemmar i klubben.
Ni som är nya ska veta att vi verkligen uppskattar att ni kommer med och att vi hoppas på att få
träffa er på någon av våra träffar. Ta gärna kontakt med andra medlemmar via vårt eget Forum
eller Facebook. FB och de grupper som finns i just din närhet, vi vet att det finns väldigt många
nöjda FJR ägare ”där ute” Yamaha noterar också en viss ökning i försäljningar av nya FJR
motorcyklar även om det inte är deras storsäljare. MT modellerna säljer verkligen bra just nu.
Ofta är det en redan invigd som köper en ny, ändå sliter vi länge på våra hojar, det är inte så
konstigt… dom är ju fantastiska.. min egen -08:a slår över på 12000mil inom kort. Ni som också
är medlemmar i SMC får MC-Folket, där var det nyligen ett litet test av touring modeller. Yamaha
FJR 1300 var en av dessa. Alla tre förare verkade vara väldigt nöjda och hojen fick bra utlåtande
så när som på bensinförbrukningen… 0,64l/mil. I mina öron låter det väldigt mycket..
Jag ställde en fråga på facebook sidan och i en av grupperna… den allmänna uppfattningen där
verkar vara att den inte drar så mycket i normalfallet. Nåja.. Jag förstår om den drog mycket när
testförarna körde den.. eftersom den verkligen inbjuder till att man gasar på lite extra när tillfälle
bjuds. Det är nog inte lika kul med en KTM eller en Kawa…
Denna sommar juli anno 2018 har blivit lite annorlunda mot de flesta andra för mig…
Nästan inga mc-tält träffar, bara kortare turer… ingen semester i juli…har bara avverkat 1000mil
ännu… men det är inte såå.. synd om mig… jag sparar mig inför en USA mc-resa i augusti. Den ser jag
verkligen fram emot väldigt mycket.
Ett gäng som varit på resa, har varit i Holland på ASSEN MotoGP. De fick åtnjuta häftig MotoGP
racing. Det blev säkert en helt fantastisk upplevelse, jag har själv varit där vid ett tillfälle och jag kan
bara säga WOW… Det är häftigt att sitta där och uppleva Rossi, Marquez osv… det går fort.
Så…. Zenita, Danne, Lars-Åke, Cia, Peter, Stefan, Örjan mfl. Det vore jättekul att få ta del av er resa.
Några i gänget åkte en liten tur genom Europa innan de styrde upp mot Sverige igen. Kanske får vi en
liten reseberättelse där ifrån också.

Några andra har varit på tur i Norrland och kanske tom fick uppleva midnattssolen för första gången.
Personligen så uppskattar jag verkligen Norrland på sommaren. Midnattssolträffen i Gällivare är en
höjdpunkt som alla borde uppleva tycker jag. Den är alltid första helgen i juli. Har du inte varit där…åk
dit.
Reseberättelser och bilder är någonting som vi gärna vill ha in på hemsidan, Dela gärna med dig av
dina resor till oss andra. Vi i FJR Kollektivet är väldigt duktiga på att köra i Europa och Norden men
det betyder inte att alla har gjort det. Det är fortfarande väldigt många som står i startgroparna inför
sina resor. Dela med dig av dina reseminnen, rekommendera vägval. Bra hostels/hotell osv.
Sommaren löper på med en rasande fart…. Snart är det dags för höstträffen. Men innan dess är det
SMC´s Riksträffen i Borlänge på Romme Alpin. Första helgen i september, gå in och boka din plats
redan nu.
Den 14-16 september träffas vi i FJR Club Sweden i Gnarp. Det är avdelning Norr med Lars-Åke och
Hans i spetsen som arrangerar träffen. Inom kort kommer en fullstandig prisbild att presenteras på
hemsidan.

Jag ser fram emot att få träffas snart igen
Ta hand om er och kör som vanligt mina vänner.
// Morgan Ordis.

Ps. Om ni kommer till Stockholm så titta gärna in hos min lokala klubb Rapido MCK, Skansbacken
4, Stockholm Där är det öppet alla dagar 18-22 året runt, på sommaren har vi öppet 16-24 fredag
och lördag. Ds.

