
 

 

Vi ønsker velkommen til første skikkelige sosiale treff i YCC-Norway i 2018. 

Som tidligere år arrangeres det store pizzatreffet i 2018 en kort stund etter 

årsmøtet i YCC.  

Det er 11. gang dette treffet arrangeres, og det er av den grunn det nest 

eldste treffet i klubben. Det er bare årsmøte-

/klubbtreffet som er eldre og er avhold flere 

ganger. 

Sted: Heidi’s Bier Bar Oslo, Fr Nansens plass 8. 2. etg, lukket 

selskap. 

Dato: 10. februar 2018 

Klokken: Vi møtes kl 18:00 og Pizza serveres fra kl 19:00. 

 

Vi møtes til et sosialt lag, hvor vi i sedvanlig mc-stil lar spising, drikking, juging, skryting og alt det 

som hører et MC-treff til, få fritt spillerom. Klubben spanderer pizza på alle fremmøtte, og er 

president og kasserer i godt lune og veldig fornøyde, har det hendt at de også har spandert en 

runde rundt bordet på klubbens regning.  

Så la ikke sjansen til å bli bedre kjent med dine søstre og brødre i klubben forsvinne. Møt opp på 

Pizzatreffet i februar. I 2018 har vi satt oss som mål å slå alle rekorder ned i 

støvlene, Det høyeste antall deltakende hittil er 23.  

 

Det er ingen deltaker avgift, annet en det du måtte finne på å betale for ditt inntak 

av fludium. 

Har du en allergi eller ″annen lyte″, gi oss beskjed slik at vi kan bestille mat til 

akkurat deg. 

 

Da det kommer langveis farende har vi fått booket 10 rom på Comfort Express hotell i 

Møllergaten. (rett ved Youngstorget – Eller som det nå er omdøpt til  

GISKEPLASSEN) 

Ta kontakt med Gerd-Berit på tlf: 47 76 99 38 om du ønsker ett rom. 

Det blir da første mann til mølla som får sove trygt.  

750,- for enkeltrom pr. rom/natt og  

800,- for dobbeltrom pr. rom/natt 

NB: Hotellet har ingen frokost restaurant. De har en Barception hvor 

man kan kjøpe enkle frokostprodukter som brødskive, yoghurt, müsli, 

smoothies, juice og frukt. 

 


