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Ski MC-Klubb, pb. 267, 1401 Ski	  

Ski MC-Klubb
Ski MC-Klubb ønsker alle medlemmer en flott sommer og en enda bedre motor-
sykkelsesong. Kjør med vett og se opp for gærne bilister. God tur !

Aktivitetskalender
Årest aktivitetsliste er 
ferdig. Vi håper at der 
er noe som kan friste 
enhver. Finn frem mc-
en og heng deg på. Ut 
på høsten er det også 
mulig å sporte litt. Da 
skal vi opp på Norges 
tak...

Web-siden
Vi er i en prosess der vi 
arbeider med nye web-
sider. Vi håper også at 
diskusjonssiden skal bli 
bedre etter hvert. Inn 
til videre - vær 
tålmodig.

Norgestreffet
Flere i klubben har 
planlagt å reise 
nordover til Norges-
treffet i sommer. Har 
du tenkt å reise? Men 
lurer du på om noen 
andre skal dra? Ta 
kontakt med 
klubbkollegaer og sjekk 
ståa.

RR-gruppe
Visste du at klubben 
har fått egen road 
racing gruppe. Se mer 
på http://
rrsmck.vigenracing.co
m/

Sommertut til Gol
22. juni til 23. juni 
reiser vi til Peers 
Hotell. Vi legger opp 
til å leie hytter/
leiligheter. Turen er fin 
å bli med på for hele 
familien. Hva med å 
tilbringe lørdagen i 
badeland. Invitasjon 
kommer senere, men 
sett av dato.

Smragdgruvene
Grave etter gull og 
edelstener. Merk deg 
turen søndag 8. juni. 
Da reiser vi til 
Smaragdgruvene og 
frister lykken :-)

Les mer om gruvene på 
www.smaragdgruvene.
no
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Ski MC-Klubb
tester sommerøl

 hos kjell magne og mariann, midsemveien 16, kråkstad      

Lørdag 31.

mai

kl. 1800

Kuvert-

pris ca 

kr. 80

Alle medlemmer med følge ønskes 

Velkommen
KlubbCognac fås kjøpt - Som vanlig serveres salat til maten        

Bindende påmelding til Ann-mari innen tirsdag 27, mai. 

på e-post ann-mari@ski.mc.no eller tlf. 93280433  

gi beskjed om du skal ha sommerøl eller ikke. 

blindtest av sommerøl

varm grill, grillmat tas med

salg av klubb-cognac

mm      

http://www.smaragdgruvene.no
http://www.smaragdgruvene.no
http://www.smaragdgruvene.no
http://www.smaragdgruvene.no

