Qnyppling MC, info juli 2014
Den kom till slut, sommar värmen!!! Nästan lite väl varmt och svettigt med mc-stället på, men man kan
ju alltid stanna och hoppa i en sjö! Många är på semesterresa med familjen, men vi andra kan väl ses
vid någon av aktiviteterna i juli?! Och sen ses vi alla i augusti och september!!!

Kommande aktiviteter
18-20 juli
(fre-sön)

Torsdag 31 juli
kl 15:00 –

Lördag 31 aug
16:00 –
27-28 sept
(lör-sön)

Gandalfträffen i Delsbo
Sommarfest med ”Hälsningland runt”, se www.gandalfmc.se.
Avfärd redan på torsdagsmorgonen, men det går också bra att åka på fredagen om någon
vill det. Kontakta Annica, dittling@gmail.com eller 0705-330069 om du hänger med!
Fortsatt planering följer.

Marias Hus, Holmbo, Åtvidaberg
Eftermiddagstur till Marias Hus med massor med saker att titta på och handla, 3 mil
utanför Åtvidaberg, se www.mariashus.com. Avfärd kl 15.00 från Snoddas korvkiosk vid
Vallarondellen i Linköping. Föranmälan till Anna Kuling senast måndag den 28 juli till
anna.kuling@gmail.com.

17-årsjubileum och grillfest
Se nedan.

Årsmöte, Femöresfortet i Oxelösund
Se nedan.

17-årsjubileum
I år det 17 år sedan Qnylling MC bildades! Det firar vi med ett grillpartaj lördagen den 30 augusti från
kl 16:00, föreningslokalen på Plöjargatan 99, Lambohov i Linköping. QMC fixar maten till
subventionerat självkostnadspris. Egen dryck medtages. Det finns möjlighet att övernatta i lokalen
(madrass mm medtages) men också i övernattningsrum (tvåbäddsrum*2) till en kostnad av 50 kr per
person.
Anmälan till Helene Lauenstein, helene.lauenstein@gmail.com, senast fredag 22 augusti. Meddela då
även om du vill ha plats för övernattning.

Årsmöte
Årsmötet blir på Femöresfortet i Oxelösund, se www.femorefortet.se, lördagen den 27 september
med övernattning till söndagen, men om man vill åka hem på lördagskvällen så går det naturligtvis
också bra!
(Ja, tidigare meddelat datum för årsmötet, 20-21/9, är flyttat p.g.a att ”Fortet” var upptaget då.)
Anmälan till ordförande Annica, dittling@gmail.com, senast söndag 14 september – men gärna
tidigare! Mer info kommer framöver.

T-shirts
Nu finns det skitsnygga t-shirts att beställa! De är vanliga svarta av unisex-modell med QMC-logga
mitt fram under halsringningen till ett enastående pris på 50 kr/st!
Beställning till Eva Carlsson via mail: eva.carlsson@ahlsell.se, senast den 31 augusti. Ange storlek
(S-XXL, ”normala” storlekar) och antal. Tröjorna levereras och betalas på årsmötet!

Hälsningar från styrelsen!

