MC - resa med insamling till Hjältarnas Hus
22-23 augusti 2015
arrangör:

SMCC

Sundsvall Motor Cycle Club

Medarrangörer:
Assistansbolaget AB
Northbike AB

Visa att du bryr dig – räck en hjälpande hand!
MC resa insamling till Hjältarnas Hus 22-23 augusti 2015
Följ med oss på SMCC på en mycket trevlig mc dag där vi samlar in pengar till Hjältarnas
Hus vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå
Förr om åren har andra MC klubbar ordnat liknande event till förmån för olika välgörande
ändamål och det har visat sig vara en uppskattad gest
Målet är att vi ska bli en bra bit över 100 hojar som ansluter
år 2014 körde Lugnets MC för Cancerfonden och de var 700 betalande hojar vilket
skänkte fonden över 100.000 kr

SMCC hälsar alla hjärtligt välkomna till en givande rolig dag med oss

Samling & destination
Vi samlas på Torget i Sundsvall kl 10.00 där vi ger information om dagens MC tur och där
vi hälsar alla välkomna med en kort presentation av SMCC, Assistansbolaget, SMC samt
Northbike ifall de vill berätta något
MEN framförallt av representanter från Hjältarnas Hus som berättar om sin
verksamhet och vad detta har för betydelse för dom, oss och regionen.

Avgång runt 12.00
Dagens destination är Järvsö en sträcka på ca 14 mil där vi samlas och äter lunch för
de som vill, här gäller förbokning senast den 15 Juli till: jussi.malinen@mail.se
Lunch dukas upp på Lehmanns kök Träteatern i Järvsö och serveras på buffé.
Sallad, bröd, varmrätt, kaffe och kaka.
Mineralvatten och lättöl ställs på borden.
Rätten att välja för dagen blir (vi ordnar naturligtvis med alternativ om det finns allergier):
Helstekt fläskkarré i svampsås serveras med stuvade grönsaker och rostad kravpotatis
från Björs Gård i Järvsö
Pris inklusive moms:
Mellan 200 - 150 personer

Lunch 160 kr

Mellan 149 - 100 personer

Lunch 170 kr

Lunchen betalas på plats
Deltagaravgiften är 150 kr per person och märk talongen med ”SMCC Hjältarnas hus 2015
och ditt namn”
När du anländer samlingsplatsen så anmäler du din ankomst till representanter från
Hjältarnas Hus och visar att du skänkt summan så vi kan skriva in dig för sammanställning
efter dagen.
Du kan även anmäla på plats, där finns representanter från oss och Hjältarnas hus med
insamlingsbössor
För att få delta i eventet: Betala in startavgift i förskott på PG 69 52 99-8

Efteråt fri hemgång för den som önskar och de som vill kan en övernattning vara ett
alternativ, vi är nog några som vill stanna på tex Orbadens camping eller Spa hotell för
middag, bastu och mingel.
Meddela ifall ni är intresserade så försöker vi ordna detta gemensamt.

Med vänliga hälsningar SMCC via Jussi Malinen
jussi.malinen@mail.se

