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Information från BMW MC-klubben 

Snart är säsongen i gång, är du redo? 
 
Söndagen den 12 februari arrangerade Andreas Wennborg en GPS-kurs, snabb. Konståkning i 
tunnelbanan ägde rum 2 mars, 21 konstintresserade medlemmar tog turen tillsammans med 
Magne Hansen.  
 
BMW MC-klubbens AW fredag den 24/3 kl. 18:30 Skansbacken 4, Gullmarsplan.  Häng med 
och anmäl dig på hemsidan: D7 AW hos Rapido | BMW Klubben 
 
Uppstartsmöte torsdag den 30 mars kl. 18:00 på Motorrad Center Stockholm i Upplands 
Väsby. Vi kollar motorcyklar, snackar och umgås under kvällen. Motorrad Center informerar 
om nyheter, tjänster, aktiviteter, erbjudanden osv. samt bjuder på smörgås. Du anmäler dig 
här: D7 Säsongsuppstart, Motorrad Center Stockholm | BMW Klubben 
 
Tisdagskvällsturer körs jämna veckor norr om Stockholm och ojämna veckor söder om 
Stockholm med start kl. 18:00, om inte annat informerades. 
Mer information om tisdags kvällskörningar hittar du här: 
D7 tisdagskörningar varje vecka under säsong | BMW Klubben 
 
Tisdagskvällsturerna startar den 4 april norr om Stockholm vid OKQ8 trafikplats Glädjen. 
Södersidan startar veckan efter, den 11 april. Observera att startplatserna på Södersida 
kommer att variera. Ha koll på BMW MC-klubbens hemsida och D7 Facebookgruppen.  
 
Onsdagsgruppen och Touringvännerna kommer att starta säsongen när vädret tillåter. Om 
du vill vara med och köra med dem, så läs mer om hur du anmäler dig på BMW MC-klubbens 
hemsida. 
Onsdagsgruppen: D7 onsdagskörningar (nästan året runt) | BMW Klubben 

Touringvännerna: D7 TouringvännernaD7 | BMW Klubben 
 
För att hålla dig uppdaterade om turer ovan och vad som händer i BMW MC-klubben, har vi 
några förslag på grupper du kan ansluta dig till. 
 

https://www.bmwklubben.se/aktivitet/d7-aw-hos-rapido-0
https://www.bmwklubben.se/aktivitet/d7-sasongsuppstart-bmw-motorrad-center
https://www.bmwklubben.se/artikel/d7-tisdagskorningar-varje-vecka-under-sasong
https://www.bmwklubben.se/artikel/d7-onsdagskorningar-nastan-aret-runt
https://www.bmwklubben.se/artikel/d7-touringvannernad7
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BMW MC-klubben Sverige på Facebook 

Facebook grupperna är slutna grupper. Knacka på och svara på de tre frågor så släpper 

vi in dig. Detta för att minimera risken för att spam/robotar med mera kommer in i gruppen.  
 

Rekommenderade grupper: 
 
Riksgrupp:  
BMW MC-klubben Sverige >> 

Distrikt – ABC län: 
BMW MC-klubben D7 ABC Län >> 

mcQ för kvinnor/tjejer – grupper för tjejer som gillar hojlivet!  
BMW MC-klubben mcQ Riks >> 
BMW MC-klubben mcQ Region Öst >>  

 
Det finns flera grupper att ansluta sig till, på vår hemsida: 
Klubben på facebook och forum | BMW Klubben 

 

Kommande aktiviteter inom BMW MC-klubben 

mcQ Tjejbus på Grus 15 april. Vi startar vid Café Rosenhill i 
Grödinge kl. 11:00 och slutar busturen på Eldtomta Café. Du 
behöver ha vana att köra på grus och vägar som i bilden till 
höger >>. 
 
 

• KlubbKNIX på GTR Motopark i Eskisltuna äger rum den 29/4 och den 16/9. BMW MC-
klubben bjuder på korv och bröd.  

 
• Kul på hjul, BMW MC-klubbens egna avrostning genomförs i år på Norrtälje flygfält 

den 6 maj. Om du vill vara med och hjälpa till som funktionär, hör gärna av dig till 
Stig Thörnvik via e-mail: st@stigthornvikab.se. 

 

https://www.facebook.com/groups/bmwklubben/
https://www.facebook.com/groups/150040111828870/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/173741979726492/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/123712094469326/?fref=ts
https://www.bmwklubben.se/klubben-pa-facebook-och-forum
mailto:st@stigthornvikab.se
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I maj startar Sveriges MC-klassiker, för andra gången efter pandemin. 
Dvs. köra runt de 4 stora sjöar inom ett år och först på tur är Hjälmaren 
runt. I juni Mälaren runt, i juli Vättern runt och avslutas i augusti med 
Vänern runt.   
 

 

• GFA, Grus för alla, lördag den 13 maj 

• Årsmöte 14 maj 

• Snöå 18 – 21 maj 

• DO-tur 27 maj, Välkomna alla nya och befintliga medlemmar att träffa oss DO i D7. 

• mcQ samkörning till Karlskoga den 28 maj  

• Korvgrillningstur 3 juni 
 

Årsträff 10 – 13 augusti 
 

 
 
Det planeras in många fina turer och aktiviteter under dessa dagar. Vi förväntar oss att få 
träffa rekordmånga deltagare på träffen. Läs mer på hemsidan hur du anmäler dig på 
årsträffen: Årsträff Stockholm, 10 – 13 augusti 2023 | BMW Klubben 
 

• Asfalttur i Sörmland 26 augusti 

• mcQ Riksträff i Vrigstad 1 – 3 september, eventuellt samkörning från Stockholm. 

• Grönsöö äppelmarkand 24 september  

• Säsongsavslut, korvgrillning och mingel, första helgen i oktober. 
 
 

BMW MC-klubben upphör med medlemskort 2023 

Klippt från Bumsen sida 16. 

https://www.bmwklubben.se/%C3%85rstr%C3%A4ff2023
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Glöm inte att regelbundet titta in på hemsidan www.bmwklubben.se och vårt distrikts D7 Facebook sida 
https://www.facebook.com/groups/150040111828870 . Du når oss alltid på vår mail: d7@bmwklubben.se eller 
direkt till någon av oss DO. Du hittar våra e-postadresser på https://www.bmwklubben.se/group/7.  
 

Ses snart! 

Vänliga hälsningar Heli, Joakim, Niclas och Stephan 
 

         

http://www.bmwklubben.se/
https://www.facebook.com/groups/150040111828870

