
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 13.09.96 - 10.09.97 

KLUBBENS ADMINISTRASJON 

For perioden har styret bestått av: 

Formann Hans Vestre
Nestformann Jørn Bredal
Sekretær Jan Fredrik Møller
Kasserer Hans Christian Oppegård
Styremedlem Bjørn Vigen
Styremedlem Tommy Karlsen
Styremedlem Egil Guttormsen 

Revisor Marit Gorseth 

Styret har hatt 10 styremøter i perioden. Hovedsaker for styret har i år vært turliste, Motorsykkelens dag og treffet som 
skal arrangeres til høsten. 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil og er fortsatt basert på medlemskontingent. Fra kommunen mottok klubben kr. 1.000,- 
i aktivitetsstøtte. Medlemskontingenten har i år vært kr. 400,- for fullverdige medlemmer og kr. 200,- for aktive 
medlemmer. For medlemmer i samme hustand som er innmeldt som husstandsmedlem i NMCU har kontingenten vært 
på kr. 250,-. 

AKTIVITETER 

25. januar "Klubbtur" til Sveaborg, Ski.
19. februar Temakveld med politiet i Ski. Kvelden ble holdt på Tyrigrava. Video-filmen "Mad & Crazy" innledet kvelden. 

15. mars "Klubbtur" til Sveaborg, Ski.
19. mars Temakveld med Ski trafikkskole. 

13. april Søndagstur, Ørje.
20. april Søndagstur, Harestua, Nittedal. 

1. mai Kråkeracet, Moss.
9.-11. mai Telehivtreffet i Ålesund. Klubben deltok i år for fjerde gang på rad. Også i år mottok Ski MC-Klubb premien for 
lengst kjørte klubb. I år var vi representert med 9 motorsykler.
13. mai Ski trafikkskole i Ski. Klubben var representert på skolens teorikurs for tung mc for å fortelle om klubben, 
motorsykkelkjøring og motorsyklisme.
23. mai Kjeller`n fritidsklubb i Ski. Ski MC-Klubb var representert med 12 motorsykler denne fredagskvelden på Kjeller`n. 
Vårt oppmøte var populært og det ble tid til mange små "lufteturer" rundt om i Ski av fritidsklubbens medlemmer.
23.-25. mai Norgestreffet i Seljord.
31. mai Motorsykkelens dag i Ski. I år hadde klubben stand inne på stjernetorget i Ski storsenter. Standen bestod av telt/ 
camp, fullrigget Cavalcade med henger. Ivar stilte med utstyr for barn på motorsykkel og Rune Nielsen fra Politiet i Ski 
stilte stolt opp med politikammeret sin nyanskaffede mc. Utendørs stilte mange av klubbens medlemmer opp for å 
markere dagen sammen med Nordre Follo brann- og feiervesen og Norsk Motorcykkel Union. 

6. juni Tommy Karlsen representerte Ski MC-Klubb i Frokost-TV på TV2.
7. juni Motorsykkelens dag , Tyrigrava. Klubben stilte mannsterk opp i NMCU`s parade fra Tyrigrava til Oslo. Flere av 
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7. juni Motorsykkelens dag , Tyrigrava. Klubben stilte mannsterk opp i NMCU`s parade fra Tyrigrava til Oslo. Flere av 
klubbens medlemmer var også i år sterkt involvert i arrangementet, som samlet rundt 500 motorsykler.
7.-8. juni Larvik treffet.
10. juni Aksjon lokale veifeller. I samband med NMCU`s årlige landsomfattende trafikksikkerhetskampanje lokaliserte Ski 
MC-Klubb veifeller i vårt næ rmiljø. Østlandets blad hadde reportasje om kampanjen der det ble satt lys på at veimiljøet 
ofte kan væ re årsak til ulykker på motorsykkel. Ulykker som kunne væ rt unngått dersom veifeller ble registrert og 
utbedret. I løpet av sesongen har noen medlemmer benyttet seg av "Veifelleskjemaet" som er utarbeidet av NMCU. 
Bruken av dette skjema er viktig – og – det nytter.
11. juni MC-tur – Politiet i Ski. 15 motorsykler stilte opp for å kjøre tur sammen med "samtalegruppa" på Siggerud. 
Gruppa er et resultat av arbeidet til forebyggende avdeling ved Politiet i Ski. Turen gikk fra Siggerud og ned til Hulvik hvor 
tomme mager ble fylt opp av grillmat. Gutta fra Siggerud hadde en stor dag og fikk oppleve motorsykkel på sitt beste. 
Medias fantasifremstillinger om mc-miljøet ble avlivet for denne gjengen i hvert fall. Både politiet og Ski MC-Klubb 
opplevde tiltaket som svæ rt positivt og lignende turer vil bli holdt i fremtiden.
15. juni Søndagstur, Tyrifjorden rundt.
21.-23. juni Budeietreffet, Våler.
21.-23. juni Pocket Eagels, treff. 

12.-13. juli Madonna-treffet, Alessandria i Italia. Åtte medlemmer reiste til Alessandria i Italia for å forsvare klubbens farger 
på "Madonna-treffet". Ski MC-Klubb ble lengst kjørte utenlandske klubb og ble foræ ret Michelin-trofeet som ble utgitt for 
andre gang. Forøvrig ble Norge største nasjon for tredje år på rad og vandrepokalen havnet dermed på NMCU-
kontoret. Både Ski MC-Klubb og Norge fikk bred omtale i Italienske aviser etter helgen. Over 9.000 motorsykler var 
registrert inn på treffet.
20. juli Søndagstur, Soot kanalen. 

3. august Søndagstur.
8.-10. august Land Riders, Hov i Land.
15.-17. august Tur til Gøteborg med Mobile Dick`s.
22. august Pizzakveld/ medlemskveld på Don Pablo, Ski.
27.-29. august Troll-rally, Fyresdal. 

6. september Årsmøte NMCU, Stavanger. Hans Vestre representerte Ski MC-Klubb på årsmøtet til Norsk Motorcykkel 
Union. Jan Fredrik Møller deltok for sentralstyret i NMCU. 

KUBIKK/ KULTUR 

Kubikk/ Kultur er utgitt fem ganger etter årsmøtet i fjor. Bjørn Vigen har stått som ansvarlig redaktør, mens Hans Vestre 
har bidratt med redaksjonsarbeid. Det er fortsatt lite bidrag til avisen som kommer fra medlemmer. Dette etterlyses og er 
viktig for å fortsatt beholde en god klubbavis. 

UTKLIPPSBOK 

Utklippsboka med "alle" våre førstesider vokser. Også i år har Marit Bjerke væ rt ansvarlig for utklippene. 

KLUBBHUS 

Klubben står fortsatt uten klubbhus. Arbeidet med å skaffe klubbhus er vanskelig. Det største problemet er å komme 
over et aktuelt lokale. Deretter tilsier klubbens økonomi at vi ikke bare kan velge på øverste hylle. Klubbkvelder og møter 
har derfor fortsatt blitt holdt på Tyrigrava. 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben har pr. dato 30 medlemmer og 28 motorsykler. Av disse har det stort sett væ rt 10-15 medlemmer som går igjen 
som den mest aktive gruppen i klubben. 

Pr. 12. september har medlemmene disse medlemsfordeler: 
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32% rabatt på mc-dekk hos Ski Servicestasjon, Esso. 
Automatisk innmeldelse i Norsk Motorsykkelunion (NMCU) med de medlemsfordeler det innebæ rer (bl.a. 30 øre 
rabatt på bensin, rabatt på treff, overnattinger, treffkalenderen etc.). 
Fritt tilsendt MC-Bladet. 
En innholdsrik turliste. 
Fritt tilsendt Klubbavisen Kubikk/Kultur. 

NORSK MOTORSYKKEL UNION (NMCU) 

Klubben har også i år væ rt tilsluttet NMCU, samtlige medlemmer har væ rt innmeldt og medlemskontingenten i NMCU er 
innbakt i klubbens kontingent. Klubben har væ rt aktivt med i kretsstyret for Oslo/ Akershus, med Jan Fredrik Møller som 
leder og Hans Vestre som nestleder i kretsstyret. Jan Fredrik har også sittet som vararepresentant i sentralstyret og som 
redaktør i MC-Bladet sammen med Åse Nestvold Møller. På årsmøtet til NMCU 6. september var klubben representer 
ved Hans Vestre. 

ULYKKER 

Til tross for at antall ulykker på landsbasis dessverre har økt i år, har ingen i Ski MC-Klubb væ rt involvert i noen ulykke 
denne sesongen (til tross for Joe Bar`s inntreden på lattergalleriet). Dette er meget bra og er det som er målsetningen for 
klubben. 

SLUTTORD 

Ski MC-Klubb har i år 5-års jubileum, 22. august. For medlemmene var samlingen på Don Pablo en liten markering. 
Imidlertid vil selve markeringen væ re Ski MC-Klubb`s oktoberfest den 4. - 5. oktober 97. Vi har registrert en noe økende 
oppslutning på turer i år, noe som er positivt for klubben. Videre har klubben etterhvert opparbeidet et fint samarbeid med 
politiets forebyggende avdeling og fritidsklubbene i kommunen vår, og har dermed dannet et godt grunnlag med 
arbeidet om å komme mer i kontakt med ungdommer i forskjellige aldrer. 
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