Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
Nu har hösten gjort entré.
18-20 september träffades 25 st glada medlemmar för årets höstträff. Denna gång var Region Öst
/Stockholm värdar för träffen. Vi höll till på Domarudden utanför Åkersberga. Där bodde vi i fina
stugor och åt en massa god mat.
Rundturen på dryga 20 mil i vackra Roslagen var mycket bra. Stockholmsgrabbarna hade hittat
många kurviga, små vägar. Lunch fick vi också och denna gång bjöd klubben på denna. God var den
och alla blev nöjda även om några fick vänta på maten lite längre. Lite regn fick vi på oss men absolut
inget som störde.
Det som nu väntar är MC-mässan i Göteborg. Där planeras för en gemensam middag lördag kväll- Du
kan läsa mer om detta här på hemsidan. I år kan tyvärr inte jag och Danne närvara då vi då befinner
oss i Thailand..
Nästa års Kick off i maj är fortfarande på planeringsstadiet. Jag tror dock att vi inte behöver vänta
länge innan vi vet var det kommer att gå av stapeln. Region Väst kollar i nuläget lite olika alternativ
som de har. De återkommer sedan här på hemsidan om detta.
Jag hoppas ni alla har haft en härlig hoj sommar. Själv har jag och Danne varit ute i Europa och
besökt Moseldalen, Tyrolen, Tjeckien och Polen. Tillsammans med Lars-Åke, Anki och Stefan från
Hälsingland gjorde vi denna underbara resa. Vi har upplevt mycket, fått många härliga skratt och
njutit av underbara vyer. Bilder från denna resa har vi skickat till Web-master Morgan och jag
hoppas ni alla gör detsamma från era resor och kortare turer.
Under höstträffen berättade jag för de som var närvarande att jag har önskemål om att bli avlöst
som ordförande. Helst vid nästa årsmöte. Detta främst av två anledningar.
1.

Jag och Dan har nu påbörjat nästa fas i våra liv. Vi har sålt huset, skaffat oss en lägenhet och
har en resa inbokad för att ev. köpa en lägenhet i Spanien. Där ska vi tillbringa stor del av
året. Dan går i pension samtidigt som vi nu den 13 dec åker till Thailand i tre månader. Även
jag har sagt upp mig och kommer att vikariera en del för att dryga ut kassan.
2. Jag har fått diagnosen cancer och är nu opererad. Har i dagsläget inte fått alla svar på de
prover som är tagna, men ALLA provsvar hittills säger att den är borta.

Nästa gång vi hörs av har det säkert blivit ännu mera höst och cyklarna får sin välbehövliga vila innan
nästa säsong tar vid.
Innan jag slutar hoppas jag att ni alla skrivit under SMC uppmaning att från Trafiksäkerhetsverket
stoppa hetsjakten på oss motorcyklister. http://www.stoppahetsjakten.nu/ Om inte GÖR DET NU.
Vi hörs o ses!

Zenita

