
 
 

• 8 December, Den traditionella Gångaren i Lund 

 
Årets Gångare. Vi minglade med glögg och olika tillbehör. Även i år blev det några glada julvisor 
som hördes vida omkring. Efter det gick vi till rest Raurachel, och fortsatte med Gulaschsoppa och 
en och annan god öl. Det blev trångt eftersom vi var så många, men stämningen var hög. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/12/mcq-gangare-i-lund�


• 10 november, Pubkväll i Helsingborg 

 
Årets sista Pubkväll hade vi på Pitchers i Helsingborg. 
Lika trevligt och pratsamt som vanligt. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/12/mcq-pubkvall-i-helsingborg�


• 24 Oktober, Planeringsmöte inför 2016 

 
Javisst tjejer, det blir ett program för 2016 också. Med kaffe och macka snickrade vi ihop det. 
Kolla aktivitetslistan på hemsidan framöver. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-dags-planeringsmote-2016�


• 14 Oktober, Pubkväll i Malmö 

 
Med markis och gasolvärmare går det utmärkt att sitta ute även en bit in i Oktober. 
 

• 10 Oktober, mcQ Resa till Louisiana i Danmark 
En härlig utflyktsdag till Louisianas konstmuseum med bland annat utställning av Yayoi Kusama. 
Vi frossade i prickar. 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/12/mcq-pubkvall-i-malmo-andrat�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-resa-till-louisiana-i-danmark�
http://www.louisiana.dk/�


• 8 September Pubkväll i Lund på John Bull 
Kul att träffas igen efter sommarens turer på egen hand. Vi var 8 st som år, drack och pratade oss 
igenom kvällen. 
 
 

• 4-6 September mcQ Riksträff Gränna 

 
Här finns ett Galleri med bilder. 
 
 

• 18 Augusti mcQ Ut & köra kväll 
Skön tur i sensommarkväll. Vi hälsade Lillemor välkommen. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-pubkvall-lund-john-bull�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2015/05/mcq-rikstraff-granna-4-69-2015�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2015/09/mcq-rikstraff-granna-4-69-2015�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/12/mcq-ut-kora-kvall�


• 19 Maj, mcQ kvällstur 

 
En härlig mcQ kväll i sol och rapsfältsdoft som avslutades med korvgrillning. 

• 4 Maj, VÅRRUSET 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-kvallstur-obs-nytt-datum�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-varruset�


• 25 April, Kul på Hjul 
Sjung på vår MC lyckliga da´r 
nu har vi övat, nu känns det bra. 

 
 

 
 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2015/02/sten-kul-pa-hjul�


• 14 Mars tog mcQ storslam vid lotteriet på Upptaktsmötet hos Gerts Motor i Ängelholm 

 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/12/upptaktsmote-hos-gerts-motor-i-angelholm�


• 10 Mars var det mcQ Pubkväll Lund John Bull 

 
En mycket glad och uppsluppen kväll på puben. Välkommen Anneli till mcQ. 
 

• 3 Februari Pubkväll på John Bull i Lund 
Som vanligt en trevlig kväll med mat, prat och dryck 
 

• 13 Januari Pub kväll i Höör med besök hos Eng & co 
Efter en uppgradering till garderoben från Carinas butik, fortsatte vi kvällen på Jernkällaren. 
Vi var 10 st som lät oss väl smaka av mat och dryck. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/mcq-pubkvall-lund-john-bull-0�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2015/02/nyttmcq-pubkvall-lund-john-bull�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/12/mcq-pub-kvall-i-hoor-med-besok-hos-eng-co�

