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Styret 2016 

Formann:   Hans Vestre 

Nestformann:  Are Kjersem 

Sekretær:   Thor Smitt-

Amundsen  

Kasserer:   Helle Koppang 

Styremedlem:  Frode Thorslund 

Styremedlem:  Stefan A. Engelien 

Varamedlem:  Erik Enock 

Styret har hatt 8 styremøter i løpet av 

året. Revisor har vært Erlend Furuseth. 

Valgkomiteen har bestått av Audun 

Skårer og Lars Otto Bye.

 

ØKONOMI 

 

Klubbens økonomi er stabil. Inntektene 

består hovedsakelig av medlems-

kontingent, egenandeler og bitte litt salg 

av klær. 

Vi har i år hatt utgifter til klubbturer og 

sosiale hendelser, dette er budsjetterte 

kostnader, og har vært som normalt.  
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Aktiviteter 

Lørdag 30. januar 

Årsmøte i Ski MC klubb med 

festmiddag. Som vanlig ble det et godt 

oppmøte med humør og gode 

diskusjoner. Årets første høydepunkt! 

Første tirsdag i måneden, året igjennom! 

Vi møtes på Bowlers, veldig ofte samme gjengen, hender det blir en øl også, når vi 

ikke kjører vel og merke! I år har det vært en liten nedgang fra i fjor, Vi skylder på 

dårlig vær og tidsklemma. Det nye bordoppsettet er ikke ideelt og vi bør kanskje 

diskutere om det finnes alternativer? 
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Lørdag 1. mars 

Åpning av HS MC-Senter i Ås. Dette er det 

venner av Ski MC som driver. Det ble 

servert kaffe, vafler og gode priser. 

HS har et topp moderne verksted (og det 

ryddigste jeg har sett), butikk med 

kjøreutstyr og deler for gate, enduro og 

cross for liten og stor, samt vinterlagring. 

Fredag 29. Januar 

MC MÄSSAN i Göteborg. Ski MC sendte 

to representanter for å observere årets 

nyheter på MC siden. Hans og Are toget 

ned, besøkte og fotograferte, spiste og 

drakk øl (skål!), og toget hjem til årsmøtet 

igjen. Opptil flere MCer ble prøvesittet, 

BMW R nine T i normal og scrambler 

versjon vant sjarmprisen. 

Lørdag 5. Mars 

Skøytefest på Kullebunn, Sørumåsen i 

Kråkstad. 10 stk på tur i mørket. 

Ved ble brent og vinen var brent den og. 

Alle kom seg vel ned uten benbrudd og 

skrubbsår. 

http://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-gothenburg.html#ap537
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Fredag 1. april 

Pizzakveld på Don Pablo. Ski MC er 

gode på pizza, og øl, og kos. En 

trivelig kveld med godt oppmøte. Vi 

kan se en helt klar vridning mot 

sterkere pizzaer, kan hende Ski MC 

holder på å bli litt kontinentale? 

 

Skjærtorsdagsøndagstur 3. april 

Her er de tøffeste av de tøffe.  

Dårlig vær og 7 grader. MC-folket 

hadde hørt noe om tørr asfalt sørover 

mot Moss, så da ble det fiskesuppe på 

Engelsviken. 

Søndag 17. april 

Søndagstur – Var planlagt til 

Høysanden i Skjebergkilen. 7 mann i 

kaldt og vått vær, de gale har det godt! 

Tørr vei, pizza og pølser ble rapportert 

i etterkant. 

 

Lørdag 30. april 

Vi var der igjen vi og!  

Ski MC-Klubb støtter opp om Se 

Oss-aksjonen. Det var møkka-

vær og iskaldt. Medlemmene og 

NMCUs representant ble enige 

om å kansellere årets markering, 

og komme sterkere tilbake neste 

år.  

Kom dog i avisen… 
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Søndag 1. mai  

Kråkeracet hos Moss MC. Sol 

og godt oppmøte, noen nøt 

solen og noen kjørte rebus. 

Stefan vant, med god hjelp fra 

H.C., Solveig og Rune! 

Det er da det er stor forskjell på 

extra bil og bilextra i premie… 

 

Lørdag 8. mai  

Kjørekurs med Tango MC.  

Hardbarkede racere med skrape-

merker helt opp til albuene. 25 grader, 

enhåndsbremsing i 90 km/h mens man 

spiste is, tøffe tak med Tango MC. 

Lørdag 21. mai  

Swap meet på Tyrigrava. 

Var vel mest bilting, men noen av oss dro 

innom og tittet og fikk drukket kaffe. 

Hadde mye stygt også, både innen klær og 

duppeditter! 



 

Ski MC-Klubb  Årsberetning 2016, Side 7 

Søndag 22. mai 

MC mot mobbing var en fuktig affære, men noe en del av medlemmene ville være med 

på (les: Solveig). Ikke så fint vær denne dagen heller… 

 

 

 

Lørdag 4. juni 

Frode skrev; 

Motorsykkelens dag lørdag 4. 

juni 2016 skulle feires med en 

tur til Moss og Høiden MC. 

Oppmøte på Statoil i strålende 

solskinn: Solveig, Hans, Jørn, 

Egil, Rafael og Frode fra den 

«gamle» garden. I tillegg kom 

Alex som kjørte med oss for 

første gang. 

Hans ledet an på småveier 

gjennom Kråkstad, Kroer, 

Vestby, over Pepperstad til Son. Siste strekket var på motorvei fram til avkjøringa til 

Larkollen. 

Vel framme på Høiden var det traktering med vafler og kaffe med tilhørende MC-prat. 

Hjemveien ble gjennom Elvestad, og vi avsluttet turen med en velfortjent ispause på 

Kråkstad Mat og Grill. 

Atter en hyggelig tur med hyggelige folk i regi av Ski MC. 
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Søndag 5. juni 

SkiRkus, søndagstur. 

Ski MC hadde fått plass i gågata 

foran Rådhusteateret. Det ble en 

rolig seanse i det veldig fine 

været. Dagens høydepunkt var 

pannestekt einerrøkt gjedde hos 

Ski Jeger- & Fiskeforening. 

Vi fikk luftet banneret og hadde 

noe hyggelige samtaler med 

forbipasserende som beundret 

sykkelparken. 

 

 Lørdag 11. juni 

 

Sommerølsmaking hos Audun og Line. Stemningen i partyteltet var upåklagelig, mye 

på grunn av de flotte fargede lyspærene som Audun har investert i. 

Line kokkelerte og disket opp med veldig godt tilbehør! Per Anders vant blindtesten 

med en Skogsbo Pils, som var veldig god! Mange spennende øl i år! 

Per Anders serverte også andre spennende øl, og burde få kongens fortjenestemedalje 

i glass for serveringen! 
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Torsdag 16. – 19. Juni 

Langhelgtur 2016 – «Helt på grensen» 

Tradisjonen tro var Langhelgtur 2016 

overlatt til de kapable idéene til Thor. Han 

foreslo å kjøre til Tynset langs grense mot 

Sverige med små avstikkere ved behov. Og 

godt planlagt er halve jobben – så vi fulgte 

planen til Thor 

 

Bildeshow vises nå! 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1.-3. juli - Norgestreff 

Norgestreffei i Saltdal – Hans og Kjell Einar på romantisk tur oppover, Dickerne var 

også på tur, og selv om Broad-valley &co kanskje meldte seg inn som Dickere så ser 

vi på dem som turkompiser og tellende for vårt interne regnskap. 

To vakre skapninger og to troll: 
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Lørdag 13. August 

Oslo Bikefest 

Stefan, Frode og Are tok en 

tur, mye fint og mye HDer, 

faktisk et par som var både 

og. 

Burger på Døgnvill, lettøl! 

Litt ukult at det har blitt et 

rent HD arrangement. 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 21. August 

Høytorp fort 

Ikke så mange, men fint vær, Ernlend er alltid redd for å falle av benker uten ryggstø 

og har tatt forholdregler! 
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Lørdag 3. September 

Hvor er dette…? 

 

NMCU årsmøte 

Hans kjørte opp alene, hadde til og med funnet sportskanalen på BMWen kunne Hans 

rapportere. 
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Søndag 4. september 

Rudskogen motorfestival 

Ingen bilder på FB, så da har det ikke 

skjedd! 

 

 

 

16-18. September 

Høsttur til Golsfjellet 

Noen kjørte grustur torsdag til fredag, andre 

kjørte bomtur på Golsfjellet, men til slutt var 

vi alle der. Fjell og fint vær, fellesmiddager 

og kjøreturer. Alle var vi enige i at det var 

en fin tur. 

 

Flott hytte!!! 

 

Takk til Helle som handlet og fyllte bilen 

med matvarer til Mat MC, og tok med seg søpla ned igjen…  

 

 

Søndag 2. Oktober 

Søndagstur til fiskesuppeland. 
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Ski MC liker fiskesuppa på Engelsviken, det er det ingen tvil om, godt oppmøte, man 

kan se på bildet at MCen til Møller´n ikke gikk til høggern allikevel. 

Savner grøttur, men det er hyggelig med nye tradisjoner også! 

 

Fredag 4 November 

Pizzakveld på Don Pablo 

Ikke fullt så mange som vanlig, men støynivået var som normalt. 
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Lørdag 26. November 

Juleølsmaking 

Selv med mye tjuvtrening var det 

vanskelig å identifiser øl’ene denne 

gangen, de var dog ikke vanskelig å få 

ned. LOB hadde gjort et meget spennende 

utvalg av juleøl, eneste innspill fra salen 

var at det kunne ha vært et par til, og noen 

nevnte vel at de savnet Ringnes 

Julebokken. Men veldig gøyal smaking, 

PAD kom høyt opp som vanlig. Vi nevnte 

jo også for Nøgne Ø hva vi likte når vi var 

der, de må ha lyttet… 

 

Lørdag 17.12 

Solsnu hos PAD 

Det ble lagt ned et godt forarbeide for å 

snu sola i år, vi bidro også til litt global 

oppvarming med vedfyring og flatulering. 

Per Anders serverte øl, mange serverte akevitt, Lise kokkelerte og de oppmøtte bidro 

med god stemning. 

Det bør nevnes at Gunnar savnet karamellene til Lise, som var bestest i verden… Det 

er god skryt å få! 

 

Fredag 30.12 

Ski MC ble invitert til Dagen Før Dagen Suppe hos Jørn 

Jørn har etter hvert blitt en habil kokk, og SKI MC er habile til å spise, så det ble nok 

en trivelig kveld, godt oppmøte, nok ved, tror joggu akevitten var fremme her også! 
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Chapters; 

Våre utskremte medlemmene på Tynset 

har fått kjørt seg i sommer, både som 

bevertnings og overnattingssted, samt 

med oppmøte på arrangementer i Ski, 

hyggelig! 

 

Vit dette; 

Det er mange i klubben som legger ned 

mye arbeid for fellesskapet. Det åpnes 

hjem, noe som innebærer vasking og 

rydding, matlaging, rigging, timer med 

hygge og så mer vasking og rydding. 

WEB sidene og Facebook vedlikeholder 

seg heller ikke selv, post skal åpnes og 

regnskap lages og revideres, turer skal 

planlegges, overnatting bookes og ting 

skal skrives. En skål for innsatsen! 

 

Det at styret kun spiser is og vafler mens 

de prater bambus er jo ganske riktig, 

men det legges faktisk ned mye arbeid 

der også (for å få ned alt…). Hans har 

igjennom mange år tatt mye ansvar her, 

mye har han utført selv og noe har han 

delegert, men utrettelig innsats har det 

vært!  

Arbeidet som styrets medlemmer har 

lagt ned over alle årene som har gått er 

det som holder klubben i gang, det bør 

skåles for formenn og forkvinner, og 

alle som har vært med og bidratt opp 

igjennom årene, både i og utenfor styret. 

Og en ekstra skål for Hans, takk for alle 

timer lagt ned i hele klubbens levetid! 

 

Det er også hyggelig med alle de bedre 

halvdelene som deltar og bidrar, og er 

med på å skape et hyggelig miljø. Det er 

godt at man kan være med å dele en 

hobby og et godt miljø selv om man ikke 

kjører MC selv. Hos oss trenger ikke å 

være med som passasjer engang, så 

lenge man stiller med godt humør og 

åpent sinn. 
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Informasjon 

 

 

Vandrepokal 
Klubbens vandrepokal for 2015 ble utdelt på årsmøtet i januar 2016. Frode Thorslund 

sikret seg sitt tredje sammenhengende napp i pokalen, og fikk den dermed til odel og 

eie. I år avdekkes ny pokal, første deleier avsløres i dag! 

 

Facebook/Web 
Det er mye aktivitet på Ski MCs FB sider, uformelle diskusjoner, informasjon om 

aktiviteter, bildedeling og MC nyheter, vårt viktigste fora! 

SKIMC.NO er et nyttig ansikt mot verden, som et mer offisielt medium. Her er 

informasjon til potensielle medlemmer, samarbeidspartnere og de som ikke er på 

FB… 

Frode og Stefan holder tak i sidene våre, og holder de oppdatert med aktiviteter og 

nyttig informasjon. 

Også i år har medlemmer hatt tilbud om egen og gratis MC-blogg på skimc.no. Det er 

kun tre medlemmer som benytter seg av tilbudet.  

En oppdatert webside signaliserer at det er aktivitet i klubben og av samme grunn 

oppfordrer vi medlemmer til å opprette egen MC-blogg på siden. 
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KUBIKK/KULTUR 
Ingen utgaver av KK er sendt ut til medlemmene. Det kan hende KK kommer 

sterkere tilbake et helt annet år. 

SMS 
Vi har sendt ut SMS til de medlemmene i forkant av noen av arrangementene i 2016. 

Vi ser at de fleste følger med på web og Facebook og klarer å komme seg med 

uansett. SMS vil bli forsøkt sendt ut også videre, men det er touringlista på WEB og 

FB som er hovedkilde for turinformasjon.  
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Nye MCer 

Ann-Mari – Ducati Mostro 821  

Bente – BMW S1000R 

Audun – KTM 1190? 

Hans Christian – Suzuki GSX-R 750 

Kikki – Honda CBX 750 

Tor Langø – 1988 Goldwing 

Thor – Honda African Twin 

Runar – KTM 1290 Super Adventure 

Rafael – Ducati Panigale 1299 

Flere?  

 

Medlemmer 

Klubben hadde ved utgangen av året 55 medlemmer, hvorav 36 fullverdige 

medlemmer, 12 støttemedlemmer, 4 barnemedlem og 3 æresmedlemmer. Nye 

medlemmer i 2015 er; 

 

Ordinære medlemmer 

Helge Simonsen 

Rafael Vo 

Arne Jeksrud 

Endret medlemsskap 

 

Nye støttemedlemmer 

 

Utmeldt 

Medlemsfordeler 
 Medlemskap i klubben vår!  

 Automatisk medlemskap i Norsk Motorcykkel Union med de medlemsfordeler 

det innebærer (bl.a. rabatt på bensin, rabatt på treff, overnattinger, gratis tilsendt 

treffkalenderen og MC-bladet etc.)  

 Tilhørighet i et erfarent og seriøst motorsykkelmiljø som gir grunnlag for læring, 

mestring, trafikal- og kjøreteknisk kompetanse. 

 Turliste med mange fine turer, arrangement og sosialt samvær. 

 Eget nettsted med all nødvendig informasjon om klubben og arrangement. Side 

for Kjøp og Salg der medlemmer kan annonsere gratis.  

 Privat skimc.no epostadresse.  

 Egen og gratis MC-blogg.  

 Medlemmer kan også låne klubbens MC-henger gratis. 

 10% på HS MC senter. 
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NMCU 

Klubben har også i år vært tilsluttet 

Norsk Motorcykkel Union ved at 

medlemmene er kollektivt innmeldt. 

NMCU sitt arbeid blir stadig 

viktigere for oss motorsyklister - vår 

støtte går til en viktig og god sak. 

 

Våre representanter i NMCU: 

Klubben har som vanlig vært godt 

representert i NMCU;  

Bjørn Vigen  Fungerende leder og medlem i Tur- og treffkomiteen. 

Erik Eriksson  Nestleder 

Torunn Bolstad  Medlem i sentralstyret. 

Solveig Haugland  Nytt varamedlem 

Jan-Fredrik Møller  Trafikksikkerhetskomiteen.  

Hans Vestre  Trafikksikkerhetskomiteen.  

 

Ellers har Hans og Are bidratt med foto til MC Bladet, i år ble det to av fem forsider.  

Thomas Klokkerud Haraldsen (støttemdlem) har laget «Full kontroll» film for 

NMCU. Både kameralinsen, MCen og bilen til formannen er statister i filmen! 
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Foto; Hans Vestre! 
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Foto Are Kjersem 1 
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Sluttord 

 

På landsbasis har det i 2016 vært nok et 

år med lave ulykkestall. Ski MC-Klubb 

har heldigvis i år også kunne bidratt til 

den fine statistikken. Året kan avsluttes 

uten alvorlige ulykker, kun noen 

blåmerker, riper og litt såret stolthet 

 

Mange faktorer påvirker den positive 

utviklingen. Vi kommer ikke fra at vi 

har blitt hakket mer voksne. Klubbens 

medlemmer har opparbeider seg mere 

kjøreerfaring for hvert år som går, vi 

snakker og tenker kjøreteknikk og har 

stort sett god kjørekultur. Statistikken i 

klubben står dermed i stil med tallene 

for resten av landet.  

 

Også i år har vi hatt arrangement og 

turer som gir et godt tilbud til 

medlemmene. Vi har jevn deltagelse på 

aktivitetene, selv om vi er litt værsyke 

når det regner som verst. Det hadde vært 

flott med innspill til turforslag, vi bør 

også diskutere om vi skal legge opp til 

noen lengre turer med tidligere 

oppmøte? Og kanskje en intro tur for 

potensielle medlemmer, med rolig 

kjøring og et trivelig mål (som alltid)! 

 

De mest aktive fortjener en skål fra 

årsmøtet.  

 

De ikke så fullt aktive fortjener også en 

skål for å støtte klubben, for å delta 

sterkt sosialt og for at de snart er på 

veien igjen med ny MC.  

 

Styret ønsker å takke alle medlemmene 

for et fint år, spesielt de som har bidratt 

til flere kjørte kilometere i klubben. 

Siden vi ikke har klubbhus, men like vel 

ønsker å samle medlemmene utenfor 

veien, må vi igjen rette en stor takk og 

skål til de som stadig åpner hus og heim 

for å ta i mot oss. Vi ønsker å takke 

Helle og Lars Otto som år etter år åpner 

sitt hjem for oss for smaking av juleøl 

og spising av håndrullet spekemat. 

Audun og Line som vertskap for 

sommerølsmaking. Per Anders og Lise 

som også i år inviterte oss på Solsnu. 

Jørn som lager ertesuppen til oss. Og til 

slutt en stor takk til dem som føler seg 

glemt og til Ski MC-Klubb.  

 

 

Styret, Ski MC-Klubb 


