
NAF MC Romerike - Terminliste 2018 

 

13.02.18, 18:30 Medlemsmøte med planlegging av turer i 2018 
NAF-senteret Rælingen 
 

07.03.18, 18:00 ÅRSMØTE i NAF avdeling Nedre Romerike 
Årsmøte i lokalavdelingen for de som er medlem av avdeling 043. Se medlemskortet ditt. 
 

21.03.18, 19:00 ÅRSMØTE i NAF avdeling Øvre Romerike 
Årsmøte i lokalavdelingen for de som er medlem av avdeling 074. Se medlemskortet ditt. 
 

04.04.18, kl 18:30 Medlemsmøte med førstehjelp, vafler og kaffe 
Vi møtes på NAF-senteret i Rælingen 
 

17.04.18, 18:00 Sikker på MC, Fetsund 
 

19.04.18, 18:00 Sikker på MC, Gardermoen 
 

24.04.18, 18:00 Sikker på MC, Gardermoen 
 

25. april 2018 
Kl 18:00-21:00 
 

Stand på Vormsund 
 

26.04.18, 18:00 Sikker på MC, Fetsund 
 

1.mai 2018 
Kl 10:00 

Kjøretur. Møtes på Cirkle K på Dal og kjører felles til Minnesund. 
Videre med stopp på Skreia og mat på Lygnaseter 
Informasjon kommer på naf.no\nafmcromerike og Facebook 
 

17. mai 2018 
kl. 09.30 

Kjøretur med Tertitten MC. Vi besøker tre barnetog før turen avsluttes på Blaker Skanse 
Kontaktperson: Knut Egil Hagen, mob 97 89 22 15 
 

18. – 21. mai 2018 
Kl 09:30 

Pinsetur. 
Kontaktperson: Knut Egil Hagen, mob 97 89 22 15 
Påmelding til: nafmcromerike@naf.no 
 

02.06.18 
09:00 – 18:00 

Motordilla Årnes 
Kontaktperson: Per-Ole Aarhus mobil 97 11 58 34 eller nafmcromerike@naf.no 

Vi trenger sykler til utstilling og til å kjøre barn 
 

Mai - Juni Grillfest med kjøretur for Hvam United 
Vi inviterer Hvam United (fotballag for personer med ekstra utfordringer) på grillfest og en 
kjøretur. 
Kontaktperson: Per-Ole Aarhus mobil 97 11 58 34 eller nafmcromerike@naf.no 
 

3. Juni 
 

MC tur mot mobbing, oppstart Aurskog 
Følg med i lokalpressen, mer info kommer. 
Som i fjor blir det stor aktivitet ved Varemessa på Lillestrøm. 
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29.06-01.07 2018 NAF MC-treff Bryne 
Klubben reserverer et visst antall rom. Påmelding innen 15.06.2018 
Avreise fra Shell sørgående på Skedsmovollen torsdag 28.06.18, kl 16:00 
 
Påmelding til nafmcromerike@naf.no 
Kontaktperson: Trine Bertram Hagen, mobil 41 29 83 85 
Klubben dekker treffavgift samt deler av oppholdet. 
Benytt www.naf.no/tjenester/ruteplanlegger for å registrere kjørte kilometer 
 

22.08.18, kl 17:00 Kjøretur med mat 
Møtes på Shell Fetsund for en kjøretur før mat. 
Følg med på hjemmesiden/ facebook. 
Påmelding til nafmcromerike@naf.no p.g.a. innkjøp av mat. 
 

10. – 12. aug 2018 Tur til Gålå / Wadahl storhytte med Peer Gynt-spelet 
Avreise kl 16:00 fra ESSO Jessheim nordgående. 
Følg med på hjemmesiden / facebook. 
Påmelding til nafmcromerike@naf.no 
 

November Skyting med salonggevær / luftgevær 
Sosialt arrangement med uhøytidelig konkurranse. 
Kontaktperson: Per-Ole 97 11 58 34 
 

1 des, kl 18:30 Julebord 
Kontaktperson: Svenn Harald Rønaas 
 

29. januar 2019 
kl. 18:30 

Årsmøte 
Årsmøte på NAF-senteret, Jessheim. (Anse dette som en innkalling!) 
Påmelding til nafmcromerike@naf.no 
 

Det vil komme mer informasjon når tidspunktene for de aktuelle aktiviteter nærmer seg, så følg med!! 

På de fleste arrangement blir deltagerne sponset med mat/overnatting/inngangsbilletter med mer i forhold 
til forhåndsbestemte satser vedtatt på styremøter forut for aktiviteten. 

 
Påmelding til alle arrangementer kan gjøres ved å sende mail: nafmcromerike@naf.no eller ved å ringe 

kontaktpersonen som er oppgitt for arrangementet. 

 

Ønsker du oppdatert kalender direkte i kalender på din mobiltelefon?  

 Denne metoden beskriver kortfattet en metode som fungerer på en vanlig pc.  

Logg deg inn på https://calendar.google.com .. Ved siden av teksten "Legg til en venns 
kalender", klikk på plusstegnet. I menyen som dukker opp, velg "Fra nettadresse". Legg 

da inn adressen https://calendar.google.com/calendar/embed… og du bør får opp 
kalenderen i din google konto. Hvis du har denne synkronisert mot mobiltelefon vil 

kalenderen nå også forhåpentlig være på mobiltelefonen også.   NB!!! Åpne lenken fra pdf-
filen siden adressen er for lang til å vises fullstendig i dokumentet. 
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