
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 01.01.99 - 31.12.99 

STYRET 

Formann: Bjørn Vigen
Nestformann: Jørn Bredal
Sekretær: Knut Blandhol
Kasserer: Egil Guttormsen
Styremedlem: Kate Grønberg
Styremedlem: Helle Koppang
Revisor: Marit Gorseth
Styret har hatt 12 styremøter i perioden. 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil, og inntekter er i hovedsak basert på medlemskontingenter. Ski MC-Klubb`s 
oktoberfest i 99 med et lite overskudd og i tillegg har klubben også i år mottatt kr. 4.000,- fra vakthold under Kjeller-rock i 
Ski. For øvrig vises det til fremlagt rekneskap. 

AKTIVITETER 

25. januar Årsmøte/Julefest, Hove Fjellgard
5. mars Pizzakveld Don Pablo
9. april Ut på by`n, Bowlers
25. april E-6 Grand Prix Sør
1. mai Kråkeracet, Moss
7.-9. mai Telehivtreffet, Ålesund
22.-24. mai Norgestreffet, Evje
30. mai Tur til Landfallhytta
5. juni Motorsykkelens dag Oslo/Akershus
13. juni Søndagstur
20. juni Badetur, Hurumlandet - Oskarstrand
1. august Tur til Hurdalsjøen
14. mai Grillkveld Oppegårdv. 233A
18. august Sikkerhetsdag i Ski
21.-22. august Helgetur til Grebbestad
28.-30. august Trollrally
18. september "Aksjonsdag", sikkerhetsuka i Ski
2.-4. oktober Ski MC-Klubb`s oktoberfest
4. desember Vakthold Kjeller Rock, Ski 

Søndagsturer
Oppmøte på klubbens turer var minimalt i sesongen som har gått, litt av skylden for dette må nok juniværet ta på seg, 
den vartet opp med enorme mengder nedbør og mange har ikke vanntett sykkel. Sviktende oppmøte har vært en trend 
de to siste årene og behovet for værving av nye og yngre krefter til klubben melder seg sterkere. 

Treff
Vår tradisjonelle storeslem på treffet til Ålesund Motorsykkelklubb, Telehivtreffet, 7.-9. mai uteble i år. Fem entusiaster 
trosset vårkulden og reiste nordvestover. I år var ikke dette mange nok til å opprette premiesanking fra tidligere år. Vi 
delte mange pokaler med andre klubber, men sikret oss 1. premie for "Tørsteste klubb". Om ikke annet – tørst er vi! 

Hans representerte klubben på Larviktreffet 30. mai samt Norgestreffet i Evje, dermed har Ski MC-Klubb vært med på å 
sette verdensrekord med tidenes største Norgestreff. Ved Budeietreffet 25.-26.juni deltok Hans og Jørn. De samme to, 
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sette verdensrekord med tidenes største Norgestreff. Ved Budeietreffet 25.-26.juni deltok Hans og Jørn. De samme to, 
sammen med Møller, representerte klubben på årets Trollrally og Svintreffen i Sverige. 

Kjeller-rock
Ski MC-Klubb stod for vaktholdet ved Kjeller-rock i år også. Arrangementet går av stabelen i 

Ski og er en ungdomsmønstring hvor over 50 rockeband deltar og rundt 900 ungdommer er til stede. Jobben har gitt 
gode penger til klubbens lommebok, samt at vi har fått hederlig omtale for jobben vi har gjort. En stor takk til de som har 
stilt opp. 

Sikkerhetsuka i Ski
Klubben stilte 18. september stand i Ski i samband med sikkerhetsuka. Dette var selve aksjonsdagen i sikkerhetsuka 
som blir arrangert av Ski kommune. Klubben profilerte seg med mange motorsykler med fokus på kjøresikkerhet. 
Klubben stod frem som en klubb som tar trafikksikkerhet alvorlig. Dessverre gjorde væ rgudene dagen svæ rt amputert. 

Pizzakveldene
Klubben har ved flere anledninger, små og store, benyttet sjansen til en tur på by`n. Disse kveldene har det væ rt meget 
godt oppmøte, stort sett mellom 15 og 20 glade motorsyklister har møtt opp. 

Utklippsbok
Marit Bjerke Oppegård har også i år hatt ansvaret for klubbens utklippsbok. 

SKI MC-KLUBB`S OKTOBERFEST 

Ski MC-Klubb arrangerte sin tredje oktoberfest i år. De første arrangementene har væ rt betraktet som en prøve på om 
det kan væ re aktuelt å satse på dette konseptet i fremtiden. Vi har også i år, til tross for et meget vått væ r, fått svæ rt bra 
respons for treffet, både treffplass og arrangementet i så måte. Treffet i år gikk med et lite overskudd (balanse). En har 
dermed nådd målet vedrørende økonomien for treffet, hvor målsettingen var å gå i balanse i løpet av de tre første 
treffene. 

KUBIKK/ KULTUR 

KK er utgitt 5 ganger i løpet av 1999, riktig nok med et trippelnummer ved slutten av året. Bjørn Vigen har sittet som 
ansvarlig redaktør storparten av året. Ved slutten av 1999 tok Hans Vestre over redaktørstolen (hvor er stolen 
forresten?). Vår lille klubbavis som er like gammel som klubben har helt klart blitt et fargerikt magasin med mange 
interessante og uinteressante innslag. I tillegg må det nevnes at LUNA`s kopimaskin fortsatt jobber på spreng slik at KK i 
det siste har blitt utgitt med mange fine fargesider! 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben hadde ved utgangen av året 26 medlemmer, hvorav 23 eier motorsykkel. 

Pr. 31. desember har medlemmene disse medlemsfordeler: 

32% rabatt på mc- og bildekk hos Nordbyvegen Servicesenter i Ski. 
Automatisk innmeldelse i Norsk Motorsykkelunion (NMCU) med de medlemsfordeler det innebæ rer (bl.a. 30 øre 
rabatt på bensin, rabatt på bil- og mc-dekk og batterier hos Dekkmann, rabatt på treff, overnattinger, gratis tilsendt 
treffkalenderen og MC-Bladet etc.) 
Turliste 
Fritt tilsendt klubbavisen Kubikk/Kultur 

NORSK MOTORSYKKELUNION 

Klubben har også i år væ rt tilsluttet Norsk motorsykkelunion (NMCU) ved at medlemmene blir kollektivt innmeldt. I den 
siste perioden har Jan Fredrik Møller sittet som leder og styremedlem av kretsstyret i Oslo og Akershus, mens Hans 
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siste perioden har Jan Fredrik Møller sittet som leder og styremedlem av kretsstyret i Oslo og Akershus, mens Hans 
Vestre har sittet som nestleder og kasserer. Jan Fredrik har også væ rt redaktør i MC-Bladet. Jan Fredrik og Hans har 
sittet i NMCUs Trafikksikkerhetskomite og i Traikksikkerhetsgruppa i Follo. Hans ble i 1999 utpekt som representant i MC-
Forum i Oslo/Akershus. Klubben blir på denne måten profiliert utad til myndighetene også med tanke på 
trafikksikkerhetsarbeid. Klubben var den 4. september representert på årsmøte for NMCU ved Jan Fredrik, Jørn, Are og 
Hans. 

ULYKKER 

Klubben gjennomførte nok en sesong uten ulykker. Dette er meget gledelig. Kun en mindre skade på en veltebøyel er 
registrert. Vi skal ikke nevne navn, men denne tilhører en viss AT-eier. 

SLUTTORD 

Klubben representerer helt klart et godt tilbud til medlemmene der det gis muligheter til å delta på de aktiviteter som settes 
opp. Dessverre har det væ rt et svakt oppmøte på klubbens turer. På den andre side er det positivt at medlemme også i 
år stiller opp de gangene klubben trenger det, som oktoberfesten, vakthold ved Kjeller-rock og når vi trenger hjelp til å ete 
opp pizzaen på Don Pablo. Imidlertid er det helt klart at behovet for rekruttering blir sterkere og sterkere. 

Som vanlig har det væ rt en del motorsykkelulykker også i 1999 og media har boltret seg. Positivt er det da den fine 
utviklingen i vårt område og de positive mediaoppslagene i samband med aksjonen "Hvorfor mai?". Dette har blant annet 
ført til en bevistgjøring av de lokale myndighetene her i Follo, hvor veifeller har fått spesielt stor oppmerksomhet. Dette 
fører igjen til at vi kan kjøre tryggere rundt på veiene i næ rområdet vårt. Men først og fremst blir det hver enkelt 
motorsykkelists oppgave å ivareta sin kompetanse på to hjul, for å fortsatt sikre seg selv, og opprettholde klubbens fine 
statistikk. 

Styret vil med dette takke klubbens medlemmer for sesongen som har væ rt og ønsker flest mulig tilbake på landeveien til 
våren. 

Styret Ski MC-Klubb 
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