
S K I  M C - K L U B B

	

KubikkKultur
   Nyhetsbrev for Ski MC-Klubb	 Nr. 1 - februar 2012

•Skøytefest
•Resultat vandrepokal 2011
•Nytt styre
•Kontingent for 2012
•Vedtektsendring
•Turliste 2012



Dagen for skøytefest er lørdag 3. mars. Vi drar til Sørumåsen i 
Kråkstad, enten Kullebund eller Lavoen. Oppmøte hos Ann-Mari og 
Hans kl. 19.00.

Det er ca. 1,6 km å gå til bålplassen, delvis på brøytet skogsvei og  
delvis i skiløype. Om noen ønsker å gå på ski er distansen ca. 1,8 km, 
preparert løype og lett terreng.

Alle tar med:  Egen ølvott, grillmat, drikke og annet inntagbart. 
Litt ved, varme klær og godt humør.

Så håper vi på en kald og stjerneklar kveld ute i skogen!

Velkommen

Skøytefest lørdag 
3. mars 
kl. 19.00



Are Kjersem 
vinner av 

vandrepokal 
2011

Ski MC-Klubb sin vandrepokal ble delt ut for 
åttende gang i år. Pokalen deles ut til det mest 
aktive medlem gjennom siste sesong. I 2011 
var det Are som trakk det lengste strået og 
fikk sitt første napp. I pokalen. Med 10 turer 
var han alene på toppen. Når vi vet at Are 
også har vært svært aktiv uten motorsykkel, 
så er pokalen vel fortjent og vi har fått en 
verdig vinner. 

Vi gratulerer!

På plassene bak Are delte Bente Brennodden 
og Hans Vestre andreplassen. 
Tredjeplassen ble delt mellom Ann-Mari 
Klokkerud og Per Anders Dybhavn.

Første tirsdag i måneden møtes vi kl. 19 på Bowlers
 

Tidligere vinnere av vandrepokal til Ski 
MC-Klubb er:

2010 - Per Anders Dybhavn

2009 - Hans Vestre 

2008 - Hans Vestre

2007 - Carl Gøran Scheve

2006 - Hans Vestre

2005 - Sølvi Strifeldt

2004 - Hans Vestre.



Styret i Ski MC-Klubb 2012  

Hans. Formann.
E-post: hans@skimc.no
Tlf.: 412 37 837

Are. Nestformann. 
E-post: are@skimc.no
Tlf.: 908 99 901

Per Anders. Sekretær
E-post: per-anders@skimc.no
Tlf.: 481 20 066

Thor. Styremedlem. 
E-post: thor@skimc.no
Tlf.: 915 51 367

Helle. Kasserer. 
E-post: helle@skimc.no
Tlf.: 911 91 731

Audun. Styremedlem.  
E-post: audun@skimc.no
Tlf.: 911 38 904

Det ble lite endringer i styret i år. Thor og Kikki byttet 
verv, Thor ble valgt til til styremedlem og Kikki til 
varamedlem. Styret er allerede i full gang med å 
planlegge 2012-sesongen. 
Forøvrig ble Erlend også i år valgt til revisor. Hans 
Christian og Bjørn fikk årsmøtets tillit en gang til og ble 
gjenvalgt til valgkomite.

Epost til styret: styre@skimc.no

Kikki. Varamedlem.
E-post: kikki@skimc.no
Tlf.: 908 24 546 
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Ny kontingent 
for 2012
Årsmøtet vedtok å justere kontingenten for 
medlemskap i Ski MC-Klubb. Justeringen 
medfører en økning på kr. 25 for fullverdig 
medlemmer. 

• Aktivt medlem inkl. NMCU: kr. 675

• Aktiv i samme husstand inkl. 
husstandsmedlem i NMCU: kr. 400

• Støttemedlem: kr. 300

• Medlemmers barn fortsatt gratis 
juniormedlemskap inn til fylte 16 år. 

Faktura blir sendt ut snart. Vi håper at alle 
betaler innen fristen i år også.

Endring av 
vedtekten
Årsmøtet vedtok å endre vedtektens § 3-8. Dagens 
tekst:

Fullverdige medlemmer kan kjøpe ryggmerke 

etter 3 måneders medlemskap. Ryggmerket er 

regnet som klubbens eiendom. Ved eventuelt 

opphør av medlemskapet beholder det utmeldte 

medlem ryggmerket. Men styret kan, hvis det 

utmeldte medlem uttrykker en holdning eller 

oppførsel som er i konflikt med Ski MC-Klubb 

sine vedtekter og verdier, kreve ryggmerket 

tilbakelevert mot 50% av markedpris. For å 

bære ryggmerket må man være fullverdig 

medlem etter §3.2

Ny tekst lyder:
Fullverdige medlemmer kan kjøpe ryggmerke 

etter 1 års medlemskap. Støttemedlemmer 
kan kjøpe klær med logo etter 3 års 
medlemskap. Ryggmerket er regnet som 

klubbens eiendom. Ved eventuelt opphør av 

medlemskapet beholder det utmeldte medlem 

ryggmerket. Men styret kan, hvis det utmeldte 

medlem uttrykker en holdning eller oppførsel 

som er i konflikt med Ski MC-Klubb sine 

vedtekter og verdier, kreve ryggmerket 

tilbakelevert mot 50% av det merket ble kjøpt 
for. For å bære ryggmerket må man være 

fullverdig medlem etter §3.2.



	

Alt om på Islands-turen på www.skimc.no

Følg Ski MC-Klubb på 



Turer og aktiviteter 2012
 
Foreløpig liste. Aktivitetslista blir oppdateret etter hvert som turene kommer på plass.  
Turer som er merket med ** gir tellende poeng i vandrepokalen. 

Første tirsdag i hver måned møtes vi på Bowlers i Ski.  

FEBRUAR

Tirsdag 7. Bowlers i Ski, kl. 1900
 
MARS

Lørdag 3. Skøytefest Kullebunn Sørumåsen. Oppmøte kl. 19.00 
Tirsdag 6. Bowlers i Ski, kl. 1900
 
APRIL

Tirsdag 3. Bowlers i Ski, kl. 1900
 
MAI
Tirsdag 1. Kråkeracet i Moss, avreise Statoil kl. 1100. **
Tirsdag 1. Bowlers i Ski, kl. 1900
 
JUNI

Tirsdag 5. Bowlers i Ski, kl. 1900

JULI

Tirsdag 3. Bowlers i Ski, kl. 1900

AUGUST

Tirsdag 7. Bowlers i Ski, kl. 1900
 
SEPTEMBER

Tirsdag 4. Bowlers i Ski, kl. 1900
  
OKTOBER
Tirsdag 2. Bowlers i Ski, kl. 1900
 
NOVEMBER

Tirsdag 6. Bowlers i Ski, kl. 1900

DESEMBER

Tirsdag 4. Bowlers i Ski, kl. 1900

I tillegg til mange fine turer blir det også i år temakveld, pizzakveld, sommer- og 
juleøltest og mye mye mer. Følg med! 


