Är du kvinna och kör egen hoj?
Vill du bli medlem?

QNYPPLING MC
är en klubb som vänder sig till
kvinnliga motorcyklister i främst Östergötland.
Qnyppling MC startade på kanalkaféet
i Norsholm maj 1997, av två tjejer som ville få kontakt
med andra tjejer på hoj i Östergötland.

Klubben blev SMC-ansluten i juni 1998.

Qnyppling MC arbetar för att samla likasinnade
för exempelvis gemensamma turer på hojen.

Aktiviteter
Vi har fyra klubbmöten per år dit alla medlemmar är
välkomna. Där planeras för kommande aktiviteter,

snackas lite skit och så fikar vi förstås. På första
klubbmötet för året bestäms säsongens aktiviteter.

Vi är alla i olika åldrar på olika hojar och
med olika lång mc-erfarenhet!

Varje vår inleder vi, med en avrostningsdag
enbart för tjejer på Bråvalla i Norrköping.

Vi övar på inbromsningar, kurvtagning, lågfarts- och
högfartskörning, körning runt koner

och får fina tips av våra duktiga instruktörer

och sist men inte minst den obligatoriska fikastunden

En annan tradition vi har är att åka till Häxrallyt

i Borlänge. En 10-mila tur runt Dalarna, med många
tävlingsstopp och äran att kunna bli Årets Häxa.

Ibland är det andra hästkrafter på våra turer, som
här på Visingsö.

Varje år utses ”Årets Qnyppla” och
”Årets mest aktiva Qnyppla”.

Medlemskrav:
Du är tjej och kör egen motorcykel eller är stadigvarande passagerare till annan medlem i klubben.

Har vi fångat ditt intresse för oss i Qnyppling
MC?
Gör så här för att bli medlem:
Gå in på vår hemsida: Qnypplingmc.se och
klicka på ”Bli Medlem”, där står all information
hur Du blir medlem i klubben.

Förmåner som medlem
Förutom möjligheten att hänga med på alla våra
aktiviteter får du som medlem ett lösenord som ger
tillgång till medlemssidorna på vår hemsida
”Qnyppling MC” och vår Facebookgrupp
”Qnyppling MC medlemsgrupp” med massor
av info samt bilder från våra träffar.
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation
Qnyppling MC (QMC) är ansluten som klubb till SMC,
om du även vill söka medlemskap i SMC har du 50 kr
i rabatt på årsavgiften genom att ange Qnyppling MC.
Du har även 10% i rabatt på din MC försäkring (bl.a.
SVEDEA) genom att uppge medlemskap i SMC.

Kontaktpersoner
Qnyppling MC
Uppdrag

Namn/Telefon/E-post

Ordförande

Helena Lauenstein, Linköping
Mobil: 0736-38 94 09
E-post:
helene.lauenstein@gmail.com

Sekreterare

Doris Brännström, Östra Ryd
E-post: hallingeberg@live.se
Mobil: 0739-88 08 46

Kassör

Susanne Åström, Linköping
Mobil: 0723-22 70 55
E-post: sussastrom00@gmail.com

Ledamot

Sanna Hagenlund, Linköping
Mobil: 0702-19 95 73
E-post:
sanna.hagenlund@gmail.com

Ledamot

Marie Pettersson, Åtvidaberg
Mobil: 0704-60 79 99
E-post:
majsan.pettersson@hotmail.com

