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Vilka förväntningar har du på klubben? 

Att vi skall få uppleva många roliga gemensamma saker tillsammans. 

Umgås under utflykter. 

Ordna kul aktiviteter 

Gemensamma aktiviteter för MC körning 

Bra utfärder/körningar med stor uppslutning 

Inget speciellt då jag är ny med mc-klubbar 

Mötesplats med lagom mix av körning och social gemenskap. 

Att den ska utvecklas och bli fler medlemmar. 



Vad vill du se eller uppleva? 

Museer, historia, kultur 

Kanske en tur till Rügen 

Några enstaka utflykter per år, ev. med övernattning 

Gärna lite längre turer uppåt Sverige 

Spontana utflykter ev. ringlista 

Utflykter som passar oss som bor en bit från Lund. 

Körningar som inte bara ger fina vägar, men också med ett tema 

Massa olika café och fikastopp i Skåne, samt mysiga vackra småvägar. 

Många trevliga turer tillsammans 

Oväntade utflyktsmål 

Kanske en tur med MC tillsammans med något studiebesök 

Fantastiska MC turer i hela Skåne. Nya fina natursköna vägar. 

Körningarna är det jag är intresserad av

Jag gillar lite längre resor. Huruvida det finns allmänt intresse för det bland medlemmarna vet jag ej 
Lite mer udda resmål, T.e.x ställen som man inte skulle förvänta sig att köra till. 



Vad bör klubben göra mer av?

MC-utflykter 

Kanske endagsturer på helgen

Tja, kanske nåt mer mc-löst möte där vi som gärna vill vara med men inte har motorcykel kan komma? 

Helg turer 

Längre resor 
Hur vi får fler medlemmar 
Kortare ronder eventuellt med Bibliotekbesök / Mc firmor 
Spridda aktiviteter.

Aktiviteter som ger gemenskap
Vet ej, har precis blivit medlem. 
Lördagsturer 

Stödja spontana ut o köra i en liten grupp

Medlemmarna delar sin turer på hemsidan 

Gärna körkartor på e olika tripparna. på så vis kan man själv köra en andra gång om man gillade den 

Fler körningar utöver måndagsmötet. "Bryta ny mark" se förra frågan. 

Någon enkel aktivitet för att fånga upp intresse från nya eventuell medlemmar...men vet att det är svårt 



OK som klubb 

Åldern på personerna 

Ingen prestige. Lugnt och sansat körtempo. 
Att om man har tid/ork/vill kan man engagera sig, annars behöver man inte. 

Gemenskapen 
Enkelheten 
Att alla kan umgås på ett trevligt sätt.

Vad är bra med klubben?

Ut och köra kvällar, sommartur med övernattning 
Man kör på sina egna premisser 
Den avslappnade och inkluderande attityden. 
Anspråkslöshet och god stämning 
Örerunt 
Att den är som den är, kontinuitet. 
Alltid roligt att träffa så många som möjligt 
Bra med dagens mångfald. Värna historiken. 
Att den finns. Alla trevliga turer.
    Att vi kan få del av andras kunskaper och upplevelser 

Kivik Sydkusten Hallandsåsen Veckoslutsutflykt Måndagsutflykter 

Öppen för alla 



Locka nya medlemmar, hitta på nya spännande MC-utflykter 
Rekrytera lite yngre folk (under 50 för att vara blygsam) 
Kanske mötes lokal 
Fler aktiviteter 
Ändra rundan för Örerunt, tex runt Lundatrakten
Alla i klubben menar du ! mera bilder från era upplevelser 
Exvis historiska, vetenskapliga, sociala etc utflykter. 

Samarbeta med andra klubbar och SMC i nytänk och aktiviteter 
Vet inte så mycket om klubben, är precis medlem. 

Vid olika turer. Så avgår turen på den utsatta tiden
Utbildning Hur man laddar upp och ner turer från hemsidan. 
Nytt blod dvs nya medlemmar har jag ordat en hel del om. Tror exv att 10 nya medlemmar under 50 års strecket hade gett 
ny energi och nya tankar 

Få in fler (något) yngre medlemmar. Inte lätt... 

Vad kan klubben göra bättre? 
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