Ordförande har ordet. 31 oktober 2018

FJR CLUB SWEDEN 2018
Hej FJR vänner
Nu börjar det bli lite bistert ute, hösten kommer med full kraft, i vissa delar av vårt avlånga land har
det blivet en del snö som tom ligger kvar.
För mig som varje år har en liten höstdepression när jag måste ställa in hojen, är det väldigt viktigt att
få blicka framåt mot olika roliga event, det hjälper till för att hålla humöret uppe.
Ett av de glädjeämnen som jag har sett är att vi har ett pågående och stadigt inflöde av nya
medlemmar. Det är kul! Jag hoppas verkligen att ni som kommer in som nya utnyttjar oss andra som
varit med ett tag för utbyte at tankar och idéer. Var inte rädd att ta kontakt med oss andra om ni är
ute och rör på er.. även nu under ”off season”.
Här i Stockholm har vi en liten vana att träffas under trivsamma enkla former för lite bowling eller ngn
typ av enklare bangolf. Vi brukar äta en bit mat och ibland har det runnit ner en öl också.
Jag hoppas att det blir ett sådant event även i höst ( Peo).
Om inte annat så siktar vi på att träffas för en gemensam middag den 26 januari 2019 i samband med
mc-mässan.
I år går den av stapeln i Stockholm (Solna) på Friends Arena 25-27 januari. www.mcmassan.se
Redan helgen efter MC-Mässan är det Hoj-X. 1-3 februari dvs. den häftiga hojkryssningen till
Helsingfors med TallinkSilja/ SMC. Jättehäftiga band och roliga event ombord samt även i
Helsingfors. www.svmc.se/hoj-x Jag åker och tycker att ni alla skall göra det också. Dessutom Om du
bokar din resa genom att ringa in och uppge FJR Club Sweden när du bokar så får klubben ett bidrag
på 100kr per person, kickbacken gäller även för medföljande respektive eller kompisar. Detta
eftersom vi är en SMC-ansluten klubb. www.tallinksilja.se/hoj-x
Så får klubben kickback: Klubbmedlemmar ringer 08-666 33 33 för bokning till Hoj-X 2019. Uppge
vilken SMC-ansluten klubb du är medlem i. Ingen bokningsavgift tillkommer.
Ett annat sätt att hålla borta depressionen är att planera för sina nya hojäventyr under kommande år.
Det är minst lika roligt som att sedan utföra sin körning. Dessutom att få berätyta om det hela
kommande vinter är ju också kul… hm. När man tänker efter så varje äventyrär det som ett
”kinderägg” tre överraskningar in ett..
1. Planera 2. Genomför 3. Berätta om det.
Så.. se till att skriva ner ert senaste mc-äventyr och skicka in det till hemsida så kan vi publicera det
där tillsammans med bilder också. Webbmaster har förhoppningsvis flyttat färdigt för ett tag nu, så att
han kan ta tag i detta också 😊
Väl mött! Jag hoppas att vi ses snart på dessa event också.

// Morgan

