Jag längtar…
… tills det att jag får lägga händerna på den nya maskinen☺! De visade upp
den i USA för ett par helger sedan och ännu har jag bara sett bilder men det
ser minst sagt lovande ut. Tanken är att skotern ska komma till Sverige i
början av december och att Arctic förarna ska samlas i Östersund för
genomgång och montering av de nya maskinerna den 8/12. Kanske kommer
årets första(?) skoterpass att kunna genomföras på söndagen den 9: e!
Träningen flyter på skapligt med en blandning av löpning, testcykel och
gymträning. Det känns bättre och bättre i knäet och till årsskiftet ska nog
allt vara helt OK igen. Jag har dessutom hunnit med att skaffa knästöd till
båda benen vilket man kanske skulle ha gjort inför förra säsongen… Det är
dock alltid lätt att vara efterklok men nu funderar jag skarpt på om jag inte
skulle ta och handla ett nackskydd också. Snart klarar jag väl knappt av att
röra på mig med alla skydd på kroppen.
Under Skoterns dag var jag med min familj hos Luva Motor & Fritid vilket var
riktigt roligt och trevligt. Det var skojigt att träffa de övriga åkarna som ska
köra för Luva Racing i vinter och höra vad de hade för förväntningar på
kommande säsong. Alla verkar minst sagt laddade så det kommer att bli
otroligt roligt att jaga toppresultat tillsammans med de övriga.
Sköt om er nu så ser vi alla till att dansa snödansen innan vi går och lägger
oss på kvällarna. Just nu vill vi ha minusgrader, snöfall och en ny Arctic Cat!
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Här hittar du allt roligt med motorer som
Du behöver inklusive alla tillbehör!
0278-177 71

Kvalitetsverktyg, oljor etc.
till superpriser.
0225-59 63 01

Bästa skoter- och crosskläderna
på marknaden. Testa själva!
070-677 14 81

Allt du behöver till
skoter & MC plus lite till…
0241-79 39 50

ÄLVNÄS TVÄTT
Vill Du komma i Ditt livs form?
Detta är stället för Dig!
0243-21 67 00

Landets bästa cykel- & skidhandlare!
0243-136 47

Varje gång Ni behöver något tvättat!
0243-23 10 17

