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KUBIKK KULTUR
Nr. 5 - mai 2011

Endring i turlista
Lørdag 14. mai: Tur til Speed MC i Sandefjord. Vi 
setter opp en dagstur til «Speed-dagen». En rekke 
utstyrforhandlere stiller ut og importørene for 
Yamaha og BMW er til stede. Vi tar ferge Moss - 
Horten begge veier. Avreise fra Statoil i Ski kl. 
10.30.  

Klubbtur  21. - 22. mai
Vi legger opp til telttur fra lørdag 21. mai 
til søndag 22. mai. Turen går til Fjørsjøen 
sør for Kongsvinger, en tur på ca 16 mil og 
mellom 2,5 til 3 timer kjøring. Plassen vi 
skal til har fine teltmuligheter nede ved 
vannet. I tillegg er det en liten koie på 
plassen som kan brukes. Det er utedo på 
plassen. Vi legger opp til kokkelering på 
primus og felles bespisning. Mat og 
kokkeleringsutstyr samordnes av klubben. 
Været blir selvfølgelig vakkert med mye 
sol.

Påmelding til styret innen 15. mai!

organ for Ski MC-Klubb

Husk også sommerølsmaking 
lørdag 28. mai. Info kommer.
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triprapport fra søndagstur til Engelsviken
Det var et fantastisk vær på første 
søndagsturen i år. 10. april vartet opp 
med sol og sommervarme, blanke 
motorsykler og ukjørte kilometere. Også 
i år var det godt oppmøte på første tur 
og i behaglig tempo satte vi framhjulet 
mot Østfold og Engelsviken. 

Vel framme ble det inntak av Engelsviken 
Brygge sin populære fiskesuppe. Mette 
og gode rullet vi hjemover og avlsuttet 
med kaffe hjemme hos formannen. En 
fantastisk flott sesongåpning er 
unnagjort. 

Så ønsker vi oss selv en flott MC-sesong. 
Kjør med hjertet!

triprapport fra Kråkeracet
1. mai er Mossetur og Kråkerace. Etter 
uker med sommervarme var det litt 
kjøligere denne søndagen. Det hindret 
ikke god deltagelse, 10 motorsykler på 
rekke og rad gir en fin feeling. 

I PO-løpet hevdet vi oss dårlig. Vi 
kommer derfor ikke nærmere inn på 
det.

Hjemturen gikk via Son med inntak av 
softis på kaia. Turen ble avsluttet med 
kaffe på Kråkstad.

Vi 

gratulerer 
Bente med 

MC !


