
 

• 9 December mcQ Pubkväll med ”gångare” i Lund. 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-gangare-i-lund-bjud-med-maken�


• 11 November  Favorit i Repris. Shuffleboard på Interpool 

 
Ännu en rolig kväll med shuffleboard 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-favorit-i-repris-shuffleboard-pa-interpool�


• 25 Oktober mcQ: Planeringsmöte 2015 
På Vismarlövs bagarstugas loft, bland räkmackor och kakor planerade vi inför 2015. 

 

• 11 Oktober mcQ Resa till Louisiana i Danmark 

 

• 30 September  mcQ Pubkväll Lund John Bull 
Höstsäsongen inleddes med att 10 glada "damer" träffades på puben. Några öl och mycket prat 
blev det.  

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-dags-planeringsmote-2015�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-resa-till-louisiana-i-danmark�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-pubkvall-lund-john-bull�


• 30 Augusti. Rosa tjej MC-Kortege i Kristianstad. 
Se artiklar inför kortegen i Kristianstadbladet, och efter 
Mera filmer och bilder på Facebook 

 
Lördagen den 30/8 samlades 185 mc-tjejer varav en del från BMWmcQ på Tydingesjöns camping 
för att delta i Rosa Kortegen. Det var uppladdning där innan den mäktiga kortegen körde in till 
Kristianstad. Inne i stan minglade vi och det samlades in pengar till till förmån för 
bröstcancervården. Många glada skratt och möten under dagen! 
 
 
 

• 2014-08-05  mcQ Poolparty i Höllviken med presentation av spa-produkter 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/06/nytt-mcq-rosa-tjej-mc-kortege-i-kristianstad�
http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article2220952/Rekordmanga-rosa-tjejer-pa-motorcykel.html�
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article2231517/De-korde-for-livet.html�
https://www.facebook.com/groups/1454067338161635/�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/obs-nytt-datum-mcq-poolparty-i-hollviken-med-presentation-av-spa-produkter�


• 2014-06-06/08  mcQ Sverigeträff  för mcQ öst, väst, syd 

 
Här kan ni se hur trevligt vi hade. 

• 2014-05-13 Lindas kvällstur 
6 tjejer trotsade regn och kyla. Avslutade på Lucys Diner i Löddeköpinge 

• 2014-05-05 Vårruset i Malmö  

 

tel:2014-06-06/08�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/01/inbjudan-till-mcq-traff-6-8-juni-2014�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/06/mcq-rikstraff-i-tranas-6-8-juni-2014�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-lindas-kvallstur�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-varruset�


Vi gjorde det i år igen! 9 vårrusiga mcQ kvinnor tog sig runt banan på 5 km. Härligt gäng! 
Tack Lisa för att du fixa de priser till lotteriet och höll i trådarna för årets vårrus. 

• 2014-05-04 (Sten)Kul på hjul. 

 
Ett 10 tal mcQ:are kom till Dalby och tränade på bromsning och manöverprov både på asfalt och 
grus och delade erfarenheter med Grus och Touringåkarna. 
En rolig och lärorik dag.  Här finns fler bilder  ,  Och ännu flera bilder 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/stenkul-pa-hjul�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/05/d15-stenkul-pa-hjul-2014�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/05/fler-bilder-pa-kul-pa-hjul-d15�


• 2014-04-08 Pubkväll på Pitcher's i Helsingborg. 

 
En glad kväll som det brukar bli. Exta glatt därför att vi kunde hälsa en ny tjej välkommen. 
Tack Rita för att du ville göra oss sällskap, hoppas vi ses igen. 
Detta var sista pubträffen. Nu är det vår och vi ska ägna oss åt uteaktiviteter. Köra mc såklart. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-pubkvall-i-helsingborg-pitchers�


• 2014-03-11 Shuffleboard på Interpol i Malmö 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-pubkvall-i-malmo-med-shuffleboard�


2014-02-25 mcQ Pubkväll i Södra Sandby medsjälvförsvarsövningar 

 
Här finns mera bilder     Och lite fler bilder på Facebook mcQ Region Syd 

• 2014-01-14 mcQ Pubkväll i Höör med besök på ”Eng och Co” 
Efter en del fynd till garderoben från Carinas butik, fortsatte vi kvällen på Jernkällaren. 
Denna gång var vi 12 st som lät oss väl smaka av mat och dryck.  

 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-pubkvall-i-sodra-sandby-med-sjalvforsvarsovningar�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/02/mcq-pubkvall-i-sodra-sandby-med-sjalvforsvarsovningar�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/02/mcq-pubkvall-i-sodra-sandby-med-sjalvforsvarsovningar�
http://www.facebook.com/groups/285713738174952/�

