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Aktivitet – Knix 2021
Inbjudan och syfte
För tredje året genomfördes aktivitet KNIX inom ramen för FMK Tre Vapen
verksamhetsplan. Till skillnad från tidigare och p g a pågående pandemi fick klubben
erbjudande att köpa en egen kurs, skild från SMC Uppsala ordinarie Knix-kurs.
Inbjudan skickades ut till samtliga medlemmar 2021-04-25 via mail samt
publicerades på vår hemsida.
Syftet med denna aktivitet är att få så många som möjligt att prova köra KNIX och
därmed bli säkrare förare ute i trafiken samt få några tips och råd som resp deltagare
kan öva på vid senare tillfälle.
Som instruktörer tillsatte SMC Uppsala Hans Elmegren, Kenth Enroth samt Ragne
Gustafsson.

Deltagande
I utskicket informerades det hur anmälan via SMC School hemsida, skulle gå till.
FMK Tre Vapen köper en hel kurs, blir m a o, helt ensamma om banan, söndagen
den 9 maj på Rörken Motorstadium, till en kostnad av 5 500:-. Tankar fanns om ett
stort antal deltagare, att genomföra Knix och ett antal avrostningsövningar genom en
snillrik plan. Årets deltagare uppgick ”bara” till 10 st, varpå en deltagare anmälde sig
sjuk, varför utförandeplanen baserades enbart på Knix-körning. Min förhoppning
detta år var fler deltagare än tidigare år, men det målet kunde inte nås.
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Fotografier
Under genomförandet besökte Tina ”Meltrock” Malm anläggningen och tog några
bilder när deltagarna var ute och körde. Dessa bilder finns upplagda på FMK Tre
Vapens hemsida, under bildgalleri.

Till- och returresa Sthlm - Rörken
Ansvarig för aktiviteten var tvungen att genomföra vissa förberedelser på plats, varför
till- och returresa inte kunde genomföras. Dock skickades en påminnelse till
verksamhetsansvarig som ett tips, bl a för att alla skulle hitta till motorstadium. Då
ingen genomförde tillresan blev returresan enskilt, den också.

Erfarenheter
Detta år fick vi möjligheten av SMC att genomföra Knix tidigt under maj månad och
ca 1 vecka senare än hittills genomförda Knix. Till skillnad från tidigare, låg denna
Knix på en söndag, vilket av många ansågs som bättre än en måndagskväll. Vidare
framkom förslag på att ännu flera medlemmar tar tillfället i akt och provar genomföra
en Knix. Förslaget bygger på att vi inom ramen för Vårturen, skulle åka förbi Rörken
Motorstadium och under några timmar genomföra en Knix. Därefter skulle turen
fortsätta enligt plan. Att Knix skulle genomföras inom ramen för Vårturen, skulle inte
framgå vid anmälan till turen. För att detta ska fungera, enligt min uppfattning, bör
Vårturen genomföras under 3 dagar.

Målsättningen med denna aktivitet var att efter genomförd kurs skulle den enskilde:
• Ha större kunskap som gör det roligare att köra motorcykel
• Ha lärt känna sin motorcykel bättre
• Ha ökat sin förmåga att hantera motorcykeln i trafikmiljö
• Blivit mer medveten om riskerna med att köra motorcykel samt
• Få flera medlemmar som genomför fortbildning genom deltagande i SMCarrangerade KNIX-kurser
Målen för 9 deltagare bedöms som uppfyllda.

Ragne Gustafsson
aktivitetsansvarig

