AKTIVITETETSKALENDER, MOSS MC-KLUBB, 2018
Adresse:
Moss MC klubb
Postboks 372
1502 MOSS

Telefon:
90 70 80 20
(leder)

Hjemmeside:
E-mail adresse:
www.moss.mc.no
post@moss.mc.no
Gruppe på Facebook: Moss Mc Klubb

Faste aktiviteter:
Klubbkvelder:

Hver torsdag klokken 19.00 på kåken

Søndag morra tur: Det er blitt tradisjon at noen treffes på ”By The Way” vest søndag kl.
07.30. Der tar man en kopp kaffe og blir enige om et turmål. Alle er
velkomne, men turene passer nok best for folk med litt erfaring.
Tyrigrava:

Hver onsdag kjøring til Tyrigrava, oppmøte kl. 17.30 Statoil
Mosseporten.

Aktiviteter 2018:
Ons-tors 25-26 april: Dugnad til Kråkeracet oppmøte kl. 18.00 eller tidligere begge dager
vi forsøker å skaffe container for å rydde opp i og rundt kåken.
Beskjed fra styret er som følger: Vi rydder samtidig opp på verksted
og i containere, de som har gamle deler og skrot som de ønsker å ta
vare på må være med ellers blir det kastet.

Søndag 29 april:

Blåtur i regi av Høiden mc senter se deres FB sider for info.

Tirsdag 1 mai:

KRÅKERACET.
Klubbens eget PO-Løp. Vi arrangerer i følge tradisjonen med servering
av grillmat på kåken før, under og etter løpet. Du er velkommen enten
du vil delta eller hjelpe til med arrangementet. Påmelding er fra kl.
10.00. Start mellom 11.00 og 13.00.

Onsdag 16 mai

Avreise pinsetur til Tyskland/Danmark. Interesserte kan kontakte Tor
Egel for mer informasjon rundt turen.

Fredag 25.mai: Felles avreise til Romsdalstreffet Trollveggen, Oppmøte Statoil
Mosseporten med full tank kl.09.00.

Søndag 3 juni:

Kjørekurs i regi av NAF
Moss mc-klubb har reservert 20 plasser til betalende medlemmer på
NAF mc sitt oppfriskningskurs søndag 3 juni kl.14.00 på gokartbanen i
Våler i østfold.
Moss mc-klubb sponser deler av kursavgift og egenandel blir kr 500,medlemmer som er under 18 år betaler kun kr 300,-.
Bindende påmelding til Tor Egel på tlf. 90708020.
Påmelding blir ikke registrert før egenandel er betalt.
Kurset passer for alle.
http://www.youtube.com/watch?v-GpD3UcfP8Nc

Onsdag 13 juni:

Norgestreffet, avreise Norgestreffet på kvelden, om dere ønsker å være
med kontakt Tor Egel for informasjon.

Tirsdag 12 juni: Fellestur til Vindfjelltunet, oppmøte Bastø fergen kl. 17.00 med full
tank.

Fredag

10 aug: Trefftur til Pekailltreffet på Averøy, avreise Statoil Mosseporten kl.
09.00 med fulltank

Fredag

24. aug: Felles avreise til Trollrally i Fyresdal. Oppmøte på Statoil Mosseporten
kl. 09.00

Torsdag 15 nov: Årsmøte på Kåken kl. 19.00
Lørdag 24 nov: Julebord på Kåken kl. 19.00

