Qnyppling MC, info mars 2015
Det blev inget klubbmöte i januari men väl en bowlingkväll på Hugos i Norrköping. Det blev en himla rolig och
trevlig kväll – såsom det brukar vara när qnypplor träffas! Klubbmöte blev det i stället i slutet av februari, på
Kapten Bille´s i Norsholm. Å det var också en bra kväll - med mycket skratt – som vanligt!

Nästa klubbmöte
Nästa klubbmöte blir onsdag den 27 maj kl. 18:30, Kapten Bille´s Café & Restaurang, Slussvägen i Norsholm.

På julfesten i november pratade vi om vad vi har i vårt egna i ”travel survival-kit” dvs vad är oumbärligt i en
grundläggande packning? Vi tar upp tråden igen: vad har vi alltid i packväskan på hojen? (Förutom det som man
alltid har med sig även när man inte kör hoj.) Fyll i bifogad lista och skicka den till anna.kuling@gmail.com.
”Inventeringen” av våra olika ”måste ha med” ska leda till att vi skapar det ultimata ”touringkitet” a´la QMC!

Kommande aktiviteter
Lördag 18 april
kl 9:30 – 15:00 ca

MC-dagen, avrostning mm med SMC.
I år i Norrköping, Kråkvilan. Passa på att prova på ”knix” på gokartbana! (Ingen
föranmälan behövs)

Lördag 9 maj
kl 10:00 – 15:00 ca

SMC anordnar touring- och customkurs på Bråvalla, Norrköping.
Anmälan senast den 2 maj till Annica Åkerström-Olofsson 0705-330069 eller
dittling@gmail.com. Gratis för SMC-medlemmar, övriga betalar 375 :- inkluderande
medlemskap i SMC under 2015.

Söndag 10 maj
kl 10:00 – 14:00 ca

Avrostning, Bråvalla i Norrköping (endast tjejer).
Anmälan till Annica Åkerström-Olofsson, 0705-330069.
Kostnad: Gratis för SMC-medlemmar övriga betalar 100 kr. (arr SMC)

Söndag 17 maj
kl 11:00 –

Hojtur till Omberg
Avfärd kl 11.30 från McDonalds/macken i Mjölby, sista avfarten från E4:an när man
kommer norrifrån. Ta med egen fikakorg/picknick! Föranmälan till Annica ÅkerströmOlofsson 0705-330069 eller dittling@gmail.com senast den 13 maj.

22-23 maj (fre-sön)

Häxrallyt i Borlänge (MCK Touring Borlänge).
Kanske blir det ett gäng som drar norröver även i år? Det brukar bli avfärd fredag vid
lunchtid och boende på vandrar hem. Kontakta Britta Landstedt, tel: 0761-675350 eller
e-post: harleybritta@gmail.com, om du vill åka med dit!

28-30 aug (fre-sön)

Långresa, se nedan.

Långresa
I sommar ska vi ta en sväng till Åland! Resan går fredag den 28 augusti från Grisslehamn med Eckerölinjen.
Paketpris 790 kr/person: person- och mc-biljett t/r, boende 2 nätter i dubbelrum (Anderssons Gästhem och
Cikada) med frukost, Ålandskarta (1 karta per bokat rum). Intresseanmälan senast 10 maj till Annica ÅkerströmOlofsson, tel 0705-330069 eller dittling@gmail.com.

T-shirts
Skitsnygga t-shirts, vanliga svarta av unisex-modell med QMC-logga mitt fram finns att beställa (endast 50 kr/st).
Det går också bra att köpa något eget och lämna in för tryck. Obs att plagget måste tåla hög värme. Endast tryck
kostar 20 kr. Kontakta Eva Carlsson via mail: eva.carlsson@ahlsell.se.

Hälsningar från styrelsen

