Siden starten i 1963 har klubben holdt til diverse
steder i Oslo. Alt fra en privatleilighet, en nedlagt
bensinstasjon, til et vannreservoar har fungert
som klubblokale. Høsten -97 ﬁkk vi endelig
anledning til å kjøpe vårt eget hus i Hukenveien
på Grorud. Senere har vi også satt opp en garasje
over to plan som brukes til verksted og
vinterlagringsplass.

PROGRAM
26 - 28 august 2011

Vi har ca 120 mer eller mindre aktive
medlemmer, men ser gjerne at vi blir ﬂere. Om
du er interessert kan vi tilby:
- Etablert motorsykkelmiljø.
- Faste klubbkvelder . Torsdager fra kl. 19
- Årlig sikkerhetskurs på bane.
- Temakvelder / sosiale arrangementer.
- Fellesturer.
- Kiosk.
Eller om du rett og slett tar en tur innom for en
kopp kaffe. Hilsen oss i Mcek.

BONDAL MOTOR A/S
SPONSER TROLL-RALLY
Sentrum 3870 Fyresdal
Telefon: 35067200

www.bondal.no

MCEK arangerer i år Troll-Rally for 47. gang. Vi
ønsker alle deltagere hjertlig velkommen og håper
dere får en ﬁn helg sammen med oss. I dette lille
programheftet vil vi forsøke å gi dere en oversikt
over det som skjer på Troll-Rally samt praktisk
informasjon, og litt skryt om oss selv.

PROGRAM
Fredag 26. august
Musikk på scenen med bandet
JONNY JUDAS
Facebook: jonnyjudas
fra ca. kl. 21 Slutt ca. kl. 02
Lørdag 27. august
STREETDRAG Fra ca. kl 11 på Flystripa
Se oppslag bak scene
Leker: Starter ca kl. 15 ved kiosken
- Stabling av tomkasser. Den som kommer
først opp vinner en kasse kald øl/brus.
- Kikkert-Fotball, lag med 3 personer.
Her blir det også premie til vinnerlaget.
- Tautrekking for lag med 4 personer. Etter
utslagsmetoden kan vinnerlaget kose seg med
en kasse kald øl/brus.
ca. 16. Musikk med bandet SEINT KRØKET
www.seint-kroket.com
Premieutdeling:
Starter ca kl. 21 på scenen. Det gis premier i
følgende klasser:
- Treffets ﬁneste MC (peoples choice).
- Lengst kjørte distanse (damer / herrer).
- Lengst kjørte lettvekter.
- Lengst kjørte klubb (km x antall medlemmer)
- Største klubb.
Musikk på scenen med bandet
MAGNIFICENT BLISTER
Facebook: magniﬁcentblister
fra ca kl 21. Slutt ca. kl. 02

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Innkomsten
Fredag
fra kl. 12
Lørdag
fra kl. 09
Søndag
fra kl. 09
Informasjon.
Registrering.
Treffmerker
Salg av klær, capser, merker og lignende.
Frokostservering
Lørdag og søndag

kl. 08 – 12.

Øltelt
Fredag
kl. 16 – 02
Lørdag
kl. 12 – 02
Grunnet den norske skjenkelovgivningen er
det ikke lov å ta med øl eller vin ut fra ølteltet!
Det er av samme grunn ikke lov å ta med alkohol
inn i ølteltet heller!
Vi har ikke lov å servere synlig berusede
personer!
Hjelp oss å overholde skjenkebestemmelsene slik
at vi kan fortsette å ha dette tilbudet i framtiden :)
Kiosken er åpen hele døgnet.
Salg av vanlige kioskvarer, kaffe, pizza, pølser o.l.
Her utleveres det også søppelsekker.
Røde kors er til stede under hele treffet.
De selger ved i sekker og er ansvarlige for
brannberedskap og at brannforskrifter overholdes
på treffplassen.
Vi setter stor pris på om dere benytter de oppsatte
søppelsekkene for ﬂasker (klare) og søppel (sorte). Da
blir området triveligere for oss alle :)

MCEK ble opprettet i 1963 for å samle motorsyklister i Oslo-området, og er dermed
Norges eldste MC-klubb. Vi er en aktiv og
tradisjonsrik touring klubb med ca 120 medlemmer, og har eget klubbhus på Grorud. Hvert år
arrangerer vi Troll-Rally, et av Norges eldste og
størst motorsykkeltreff. Vi har klubbkveld hver
torsdag fra ca kl. 19. Dere er hjertlig velkommen innom for en prat og en kopp kaffe.

• Adresse: MC - Entusiasters Klubb •
Hukenveien 31 • 0963 Oslo
E-mail : mcek@mcek.no
Hjemmeside: www.mcek.no

