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Tre Vapen
Aktivitet – Knix 2019
Inbjudan och syfte
För tredje året i rad genomfördes aktivitet KNIX inom ramen för FMK Tre Vapen. I år
blev det måndagen den 6 maj.
Inbjudan skickades ut till samtliga medlemmar tisdagen den 23 april via e-post, 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
kunde öva på vid senare tillfälle.
Som instruktörer fick deltagarna Bengt Hägg och Ragne Gustafsson.

Deltagande
I utskicket informerades det om hur anmälan via SMC School hemsida, skulle gå till.
FMK Tre Vapen köper en hel grupp en kväll på Rörken till en kostnad av 3.000:-.
Normalt gruppantal är 15 st. Årets deltagarantal uppgick till 11 st, d v s att föreningen
fick betala mellanskillnaden på 800:-. Min förhoppning detta år var att få ihop en full
grupp och att föreningen skulle gå plus/minus noll på aktiviteten.
Resp deltagare skulle informera kassör och ansvarig enligt nedan:
• anmält på SMC hemsidan med instruktion
• inbetalt 200:- samt
• var ni ansluter (alternativ 1, 2 eller 3)
Detta fungerade väl, både med betalning samt var resp deltagare ansluter.
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Tur- och returresa Sthlm - Rörken
Både ToR Sthlm – Rörken är del av denna aktivitet. Att åka tillsammans upp,
genomföra Knix, samt åka tillsammans tillbaka i glada vänners sällskap är både roligt
och lärorikt. Hemresan blev som vanligt kall, då de flesta inte var tillbaka i Sthlm
förrän vid 23-tiden. Då visade termometern ca 4 grader plus 😊😊

Erfarenheter
Även i år valdes första Knix för året. M h t väder och att arrangören inte var helt varm
i kläderna skulle vi vid nästa tillfälle kunna välja en vecka senare att genomföra
aktiviteten. Vidare bedöms att det inte är orimligt att vi skulle kunna bli 15 deltagare
från föreningen och därmed skulle klubben inte behöva betala något för aktiviteten.
Ansvarig för KNIX var Ragne

