FJR CLUB SWEDEN 2018
Ordförande har ordet. 27 augusti 2018
Hej Jag sitter här och har lite jetlag från min egen lilla semestertur man är lagom lullig och funderar
över den sommar som går mot sitt slut. Snart börjar löven skifta till nya färger när sommaren går
mot höst men vilken sommar vi har haft i Sverige iår. Helt makalöst bra ur ett semesterperspektiv
såklart.
Den tråkiga delen, är att landet i stor omfattning har drabbats av olycka iform av brand, torka osv.
Det är vi inte helt vana med här i Svedala. Många har fortfarande stor oro för att de inte ska ha foder
som räcker hela vinter till de djur man har vårdnad över.
Jag hoppas att de flesta av er som läser detta har fått ta del av de positiva delarna som sommaren
har medfört i alla fall.
Många av oss har varit ute på längre eller kortare mc-semesterturer, några har säkert också åkt på
mc-träffar både i Sverige och utomlands. Undertecknad och sannolikt många andra medlemmar i
klubben önskar såklart få ta del av just din resa, berätta var du har varit, visa några bilder berätta om
dina höjdpunkter. Skriv några rader om din resa bifoga några bilder. Skicka det till Lars-Åke som är
vår sekreterare. Vi lägger upp din berättelse på hemsidan. Du kan också välja att göra det på egen
hand på Facebooksidan eller i någon av de Facebook grupper som finns.
Min egna resa ska jag försöka sammanfatta som en återblick lite senare under hösten, jag har inte
hunnit landa i den ännu. Jag kom hem igår den 26 augusti från USA och hade då avverkat 460mil
genom sex olika stater i USA, dock på en Harley Davidson (Street Glide) men det fick gå det också.
Det blev ett antal mil i bil också men det kommer i återblicken. Några av er följer mig på Facebook
och är lite uppdaterade om vad jag gjort. Min målsättning är att kunna dela och förmedla den resan
med er andra också.
Sista augusti är det sista anmälningsdag för höstträffen 2018.
I år ska vi sammanstråla i Hälsingland (inte i Gästrikland som jag skrev tidigare ) närmare bestämt i
Gnarp. Det kommer att bli en kanonfin helg och jag hoppas att många av er redan har anmält er och
ni som inte gjort det ännu, passa på och gör det. Det blir en topphelg den 14-16 september.
Anmälan till: ac_berglund@hotmail.com senast 31/8
Hälsningar Morgan, Ordförande
Följ mig gärna på Insta: @fjrmorrgan eller på Facebook.

