1997 ~ 2018
Klubben bildades i maj 1997 vid Slusscafét i Norsholm

VÄLKOMMEN TILL
Qnyppling MC:s 21-års FEST
Lördag 28/4 – Söndag 29/4
Kl.10.00-ca 14.00

Avrostning (kurv- och bromsteknik)

Dagen startar med avrostning på BRÅVALLA halkbana i Norrköping,
för vårens kanske första ”mc-åk” med ledning av Annica, Tobbe och Stefan.
Du QMC medlem blir bjuden på detta och övriga välkomna för en banhyra på 100 kr/person.
Anmälan senast 25/4 till Gunilla Melin, 0734-13 05 52 eller gunillamelin@soderkopingsrs.se

Kl.16.00 – 19.00 BASTUFLOTTEN förankrad vid Kapten Billes i Norsholm är
bokad för oss.
Flotten kostar 500 kr att hyra för 3 timmar och tar 10 personer.
Vi behöver vara minst 7 ”bastusugna” för att hålla den bokad åt oss.
Klubben betalar detta.

Ca kl.19.00

Middag dukas till oss på Kapten Billes restaurang

Meny
Toast Skagen, mörkt bröd, sallad och skagenröra
Ungsbakad Laxfile, potatisbakelse och skagensås
eller
Grillad Entrecote, potatisbakelse och pepparsås

Pannacotta med vit choklad och hallon
eller
Creame Brulée med rom och mörk choklad

Pris: 250 kr, dryck tillkommer, vilket du köper från restaurangen som har
fullständiga rättigheter.

Övernattning på ”Billes” Vandrarhem
Vandrarhemmet ligger på våningen över restaurangen,
där vi även har tillgång till ett kök (tillsammans med eventuella övriga gäster).
Här kan vi också umgås, fixa eget tilltugg och dryck.
Medtag egen dryck om så önskas,
men denna får endast drickas på rummet eller i det gemensamma köket.

Pris : 285 kr per bädd i 2-3 bädds rum
Frukostbuffé för 70 kr/person
Lakan går att hyra för 75kr/bädd. (Annars tar du med själv.)

Söndag 29/4
En gemensam god frukostbuffé intas för de som sovit över innan vi åker hemåt.

Välkomna hälsar QMC-styrelse,
genom Helene Lauenstein och Gunilla Melin
som önskar din anmälan via epost gunillamelin@soderkopingsrs.se
senast den 30/3, innehållandes:
Namn och kontaktuppgifter
MC-Avrostning: Ja eller nej

Bastuflotte: Ja eller nej

Mat: vilken huvudrätt samt dessert önskas? Ange även eventuella allergier.
Övernattning: Ja eller nej
Frukost: Ja eller nej

Lakan: Ja eller nej

KOM OCH HA SKOJ!! DENNA GÅNG ÄVEN UTAN HOJ!! 

