
  KK - ORGAN FOR SKI MC-KLUBB	
 30. NOVEMBER 2008

	
 PAGE 1

Kubikk Kultur 
relanseres

Vår tidligere kjære 
blekke KK har vært 
fraværende i lengre tid. Men 
en gang i blant har vi sendt 
ut et nyhetsbrev. Nå har 
styret bestemt at 
nyhetsbrevene erstattes av 
små nummer av KK som 
sendes ut til meldemmene 
med e-post. Sitter du inne 
med bilder, turhistorie eller 
annet som kan være 
interessant for andre ber vi 
om at du sender det inn til 
styret. E-posten til styret er 
som før. I tillegg kan du 
benytte styre@skimc.no.

Redaksjonen består for 
tiden av formann Ann-Mari i 
samarbeid med selvutnevnt 
midlertidig webmaster 
Hans. 

Styert

Lørdag 29. november testet vi 
juleølet av årgang 2008. Som 
vanlig deltok et tallrikt panel 
bestående av de beste ganer i 
klubben. Testen ble også i år 
gjennomført som blindtest med 
valgfrie mengder øl i glasset. Ølet 
som vinner denne testen er en 
verdig vinner og setter 
standarden for ølinnkjøpet til jul. 

Syv øl ble testet og resultatet ble 
som følger;    

På første plass med 
terningkast 5 tronet Aas juleøl 
Premium. Der etter fulgte Borg 
Juleøj og Mack på delt 
andreplass. Tredjeplassen gikk i år 
til Hansa julebrygg. Nedenfor 
finner du enkeltresultatene.

Resultat juleøl
Årets juleøl er kåret av Ski MC-Klubb. Vi gir deg resultatet

Kubikk Kultur
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Vinter er ikke akkurat det 
som er mest givende når man 
eller helst ønsker å ta en 
motorsykkeltur. Heldigvis er det 
ikke helt stille i klubben. 

Årsmøte må vi ha med. 
Møtet er lørdag 31. januar på 
Waldemarhøy i Ski. Her blir det 
helt sikkert like god stemning 
som alltid. Vanlige årsmøtesaker, 
utdeling av vandrepokal og 
middag etter møtet står på 
programmet. Sett av dagen 
folkens. Har du ikke vært med 
på en stund? Nå har du 
muligheten.

MC-messe i mars.
MC-messa blir 6.-8. mars. 
Mange kan nesten ikke vente. Vi 
skal ikke se bort fra at klubben 
vil prøve å få til en eller annen 
sosial greie denne helgen. KK-
redaksjonen kunne godt tenke 
seg pizza og øl lørdag etter messa.

Temakveld?
KK-redaksjonen kjenner ikke til 
om det er bestemt temakveld til 
vinteren. Men vi tar sjansen på å 
spå at det blir det. Medlemmene 
oppfordres til å delta med gode 
innspill til tema, foredrags-
holdere eller andre gode ideer.

Neste års turer
På årsmøtet velges nytt styre. 
Vanligvis er en av de første 
oppgavene til styret å sette 
sammen en turliste. Det kan 
være utfordrende å finne noe 
som passer til enhver smak. Har 
du gode forslag? Send dem til 
styret med en gang. Alle forslag 
er velkommen!

Bildet er Ski MC-Klubb i 
solnedgang over 
Nesoddlandet en tidlig 
vårdag. Bildet er tatt fra 
Ingierstrandveien. Fotorgraf 
er enten Are eller Hans. Vi 
var heldige med sola denne 
kvelden...

Hovedtetkst og informasjon om 
klubben. Denne delen blir stort 
sett liggende uforandret. Vi håper 
at forumet blir den aktive delen av 
nettbruken til klubben.

Kontaktinformasjon og 
lenker som er relatert 
til menyvalget. Blant 
annet vil KK og lenker 
til foto bli lagt het.

Hovedmeny slik vi kjenner 
den fra før. Enkel og 
oversiktilig.

Over: Utsøkt detalj &a BMW 
Under: Triumph kommer med ny 
perle i 2009. Street Trippel 675 R. Se 
den på messa

HVA SKJER UT OVER VINTEREN I SKI MC-KLUBB ?

Vi ønsker alle medlemmer en god jul 
og et godt nytt år. Håper pakkene er 
mange og harde - og kun brukbare til å 
monteres på motorsykkelen.

NY NETTSIDE FOR SKI MC-KLUBB - WWW.SKIMC.NO

SKI.MC ELLER SKIMC
Den gamle URLen ski.mc.no virker ennå og kan brukes som før. Det som skjer er at 

du automatisk blir sendt til skimc.no. Om du bruker www, eller ikke, går for det samme. 
For de som har e-postadresser med dittnavn@ski.mc.no må bruke denne en stund til. 
Etter hvert kan du også bruke dittnavn@skimc.no. Dette vil du få beksjed om.

Innlogging Forum for 
medlemmer. Brukernavn og 
passord velger du selv. 


