
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 01.01.00 - 31.12.00 

STYRET 

Formann: Bjørn Vigen
Nestformann: Jørn Bredal
Sekretær: Knut Blandhol
Kasserer: Helle Koppang
Styremedlem: Hans Christian Oppegård
Revisor: Internrevisjon
Styret har hatt 11 styremøter i perioden. 

KOMITEER 

Treffkomite
Tommy Karslen
Jørn Inge Bredal
Hans Vestre 

Valgkomite
Styret 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil, og inntekter er i hovedsak basert på medlemskontingenter. Ski MC-Klubb`s 
oktoberfest i 2000 gikk med et lite underskudd, men ved bla. hjelp av kr. 4.500,- for vakthold på Kjeller`n Rock Festival ble 
det også i år et positivt tall under streken i driftsregnskapet. 

AKTIVITETER 

Mars:
10. – 12. "MC 2000" på Sjølyst. 

April:
7. "Kick-off" på Don Pablo Pizza kl.19.00.
23. E-6 GrandPrix Sør. 

Mai:
1. Kråkeracet Moss.
5. – 7. Telehivtreffet, Ålesund.
19. Besøk på Kjeller´n Fritidssenter kl. 19.00 – 22.00.
20. Motorsykkelens Dag, Bjerke Travbane, Oslo/Akershus og Hunnkattur med grilling hos Tommy. Jørn brakk armen og 
Harald brakk fothvileren.
27. Stand ved "Kulturstafetten" i Ski Sentrum. 

Juni:
4. Søndagstur, Landfallhytta.
9. – 12. Swedish Bike Meeting, Anderstorp
23. – 25. Budeietreffet med NM-runde roadracing / søndagstur. 

Juli:
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Juli:
8. – 9. Madonnatreffet, Italia.
30. Søndagstur, Hurdalssjøen. 

August:
5. Bade- og grilltur til Oppegårdveien 233A.
19. – 20. Helgetur til Grebbestad.
25. – 27. Troll Rally.
31. Infomøte angående Oktoberfesten. 

September:
10. Søndagstur. 

Oktober:
30./9. – 1. Ski MC Kklubb`s oktoberfest
7. Årsmøte NMCU, Steinkjæ r
8. E-6 GrandPrix Nord. 

November:
Pizza-kveld, Don Pablo 

Desember:
2. Vakter på Kjeller´n Rock Festival 2000.
20. Ølsmaking hjemme hos Helle og Lars Otto 

Hver tirsdag har vi møttes uformelt til kaffe og småprat på Bowlers i Ski. Her har det stort sett væ rt et jevnt oppmøte av 4 - 
8 personer. 

Søndagsturer
Oppmøte på klubbens turer var i år adskillig bedre enn på lenge. En stor del av æ ren for dette skal våre nye medlemmer 
ha, som har stilt opp og dratt med seg oss som har slakket av litt i det siste. 

Treff
I tradisjonen tro dor vi til Ålesund og Telehivtreffet i mai. Etter en nedtur i fjor tok vi igjen i år, Mange ble med og pokal for 
største, lengst kjørte klubb ble fraktet hjem. For første gang vant vi tautrekkingen! Vi gratulerer oss selv og de atletiske 
menn og kvinner som dro tauet. 

Bjørn, Kikki, Ann-Mari og Hans representerte klubben på årets Madonna-treff i Italia. 

Ellers har det væ rt lite treffdeltaging fra klubben vår, kun ett par medlemmer har vist frem fargene til klubben hos andre 
treffarrangører. Selv om klubben ikke er en "treffklubb" er det mange fine treff som er verdt å ta turen inn om. 

Lotteri i gågata
I forbindelse med "Kulturstafetten" i Ski (Ikke øl-stafett) solgte vi lodd og vafler i Gå Gata. Himlens sluser var åpne, noe 
som resulterte i at klubben har fått seg "party-telt", men mange medlemmer stilte opp for å lodde ut mange fine premier 
gitt av Yamaha, Kellox, Bilvarehuset, m.fl. 

Halmfestivalen
Lørdag 2. september hadde vi stand under Halmfestivalen i Ski fra 11.00 - 13.00. 

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. Publikumsoppmøtet er dessverre lavt på dette 
arrangementet og det må vel sises at det er "goodwill" vi oppnår med å delta. 
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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 spesiell stor takk til de 
som stilte opp i år, da jobben medførte harde tak og uskikkelig ungdom. 

Pizzakvelder
Klubben har som vane å benytte både små og store anledninger til en tur på by`n. Disse kveldene har fortsatt godt 
oppmøte, stort sett mellom 15 og 20 glade motorsyklister har møtt opp. 

Utklippsbok
Knut Blandhol har hatt ansvaret for klubbens utklippsbok. 

SKI MC-KLUBB`S OKTOBERFEST 

Ski MC-Klubb arrangerte sin fjerdje 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 ble velsingnet med godt væ r i år og med deltagerrekord 
ble det et flott arrangement. Økonomisk ble treffet dyrere enn tidligere og vi gikk derfor med ett underskudd på kr. xxxx. 

KUBIKK/ KULTUR 

KK er utgitt 3 ganger i løpet av 2000. Flere halvnakne damer enn noensinne, men etter påfølgende sterke protester fra 
klubbens kvinnelige medlemmer kom julenummeret ut med innstikk, ikke mer enn 12 halvnakne mender fikk damene til 
jul! Hans Vestre har sittet som ansvarlig redaktør. 

INTERNETT 

Ski MC-Klubb fikk i 2000 egen internettside under domenet mc.no. Kubbens flotte adresse er dermed ski.mc.no. Hans 
Vestre har stått for layout og innhold og har sittet som webmaster. Når klubben nå er lagt ut på internett er det en 
målsetting at sidene skal væ re oppdaterte og at medlemmene kan finne nyttig informasjon på siden. Dette er avhengig 
av at styre og medlemmer sender stoff og ideer til webmaster, oppfordringen er herved gitt. 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben hadde ved utgangen av året 31 medlemmer, hvorav 27 eier og kjører motorsykkel. Klubben har i år fått 7 nye 
medlemmer, noe vi tror informasjonsfolder og internettside har bidratt sterkt til. 

Pr. 31. desember har medlemmene disse medlemsfordeler: 

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 sitter som styremedlem av kretsstyret i Oslo og Akershus, styremedlem av 
sentralsyret til NMCU og redaktør i MC-Bladet. Hans Vestre har sittet som kasserer i kretsstyret i Oslo og Akershus, 
varamedlem av sentralsyret til NMCU og i MC-Forum i Akershus. De to herrer har også sittet i NMCUs 
Trafikksikkerhetskomite og i Traikksikkerhetsgruppa i Follo. Klubben blir på denne måten godt profiliert utad til 
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Trafikksikkerhetskomite og i Traikksikkerhetsgruppa i Follo. Klubben blir på denne måten godt profiliert utad til 
myndighetene også med tanke på trafikksikkerhetsarbeid. 

Klubben var den 10. oktober representert på årsmøte for NMCU ved Jan Fredrik og Hans. 

ULYKKER 

Klubben gjennomførte nok en sesong uten alvorlige ulykker, kun mindre matrielle skader er registrert, samt noe såret 
stolthet… 

SLUTTORD 

Klubben representerer helt klart et godt tilbud til medlemmene der det gis muligheter til å delta på de aktiviteter som settes 
opp. Den positive trenden ved 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, holder seg. Flere nye medlemmer har 
vi fått og vi håper at vi har klart å ta i mot dem slik at de finner seg til rette i klubben. 

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