
Velkommen til nytt år 
med Ski MC-Klubb 
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Nummer 1 2009 

13. februar 2009 



Vi møtes i messebaren kl 1700 
og planlegger hjemreise til Ski. 
Pizza og øl inntar vi på Don 
Pablo kl. 1900.  

Møt opp møt opp ! 

Helgen fredag 6. til søndag 7. 
mars er det klart for årets MC-
messe. Det er alltid mange fra 
klubben som er inn om messa. 
Derfor prøver i år å samle fol-
ket på lørdag etter messa. Vi 
går for pizza og øl på don Pablo 
i Ski. Alle må betale øl og pizza 
selv. 

Årets skøytefest står for døren. 
I år flytter vi den tilbake til vin-
teren, med kuldegrader og snø. 
Er vi heldige har noen brøytet 
snø på Vientjern så vi kan prø-
ve skøytene også.  
Vi møtes på parkeringsplassen 
ved Granerud skytebane 
kl.1900 for felles gange opp til 
Vientjern. Turen tar ca. en halv 
time.  
Ta med litt ved, mat til å grille 
på bålet og drikke som varmer.  

Vi ses ute i naturen rundt bålet ! 

 

Lørdag 22. februar er det skøytefest. Oppmøte Graerud skytebane 
kl. 1900. Velkommen! 

Har du registrert deg på forumet til 
Ski MC-Klubb? Vi legger opp til 
at forumet skal brukes til å avtale 
turer og andre sammenkomster. 
For eksempel om noen skal på tur 
utenom oppsatte turer i aktivitets-
lista. I neste KK kommer vi med 
en liten bruksanvisning på foru-
met. Inn til videre. Logg deg inn 
og hus brukernavn og passord. 

Vi gir ikke helt opp Bowlers, men 
som faste tirsdagskvelder setter vi 
nå opp kun den første tirsdagene i 
hver måned. Vi møtes dermed tirs-
dag 3. mars kl. 1900. Selvfølgelig 
er det ingen ting i veien for å stik-
ke inn om de andre tirsdagene 
også. Det kan jo hende at noen av 
oss er der. 

 

Side 2 

MC-messe og pizza lørdag 7. mars 

Skøytefest lørdag 28. februar 

 

KUBIKK KULTUR 

Bowlers Forum 

Om kort tid vil dere få tilsendt  
oversikt over kjørekurs i mai 2009. 
Dersom det er mange som melder 
sin interesse vil klubben legge til 
rette for et kurs i løpet av mai. 
Ønsker du oversikt over allekurs i 
2009 finner du komplett kurs-
overikst på nettsiden til NMCU. 
www.nmcu.org 

Kjørekurs 



NUMMER 1  2009 

Ann-Mari ble valgt til formann 
første gang i 2005. Hun ble da 
klubbens første kvinnelige for-
mann. I 2007 ble hun gjenvalgt 
av et enstemmig årsmøte. Ann-
Mari har representert noe nytt 
og tilført klubben viktige verdi-
er. Hun har ledet oss gjennom 
klubbens 15-årsjubile og servert 
oss tidenes beste velkomstøl da 
vi en solfylt dag ankom Dalen 
Hotel.  

 
Skal en motorsykkelklubb hol-
de koken over mange år forut-
setter det engasjerte folk ved 
roret. Det har Ann-Mari vært. 
Hun har hatt ”hjarte på rette 
staden” og ivret for Ski MC-
Klubb. På årsmøte 2009 takket 
hun for seg til stående applaus 
fra årsmøtet. Heder, ære og rød-
vin ble overbrakt – noe som 
hun så absolutt har gjort seg 
fortjent til.  
Heldigvis er hun ikke helt ute 
av bildet ved at hun i året som 
kommer skal sitte i valgkomite-
en. Ski MC-Klubb takker Ann-
Mari for innsatsen du har ned-
lagt for Ski MC-Klubb. 

Mari Klokkerud og på fjerde-
plass kom Hans Petter Strifeldt. 
Vi gratulerer alle sammen.  
For å få pokalen til odel og eie 
må den vinnes tre år på rad. 
Noen som tar utfordringen? 

Også for 2008 var det jevnt løp 
til siste slutt i kampen om klub-
bens flotte vandrepokal. Carl 
Gøran Scheve har hatt pokalen 
siste året. På årsmøtet 31. janu-
ar fikk pokalen ny eier. Hans 
Vestre trakk det lengste strået 
foran Sølvi Strifeldt på andre-
plass. Nummer tre var Ann-
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Takk til Ann-Mari 

Vandrepokalen for 2008 er utdelt 

Ann-Mari går av som formann etter fire år i førersetet  er slutten på en flott tid for klubben. Det føles litt trist 
allerede. 

Klubbens vandrepokal for 2008 gikk til Hans 
Vestre. 



Aktiviteter Ski MC-Klubb 2009 
Aktivitetslista oppdateres etter hvert som turene kommer på plass. Det tas forbehold 
om endringer i løpet av vinteren. Turer som er merket med ** gir tellende poeng i 
vandrepokalen. Første tirsdag i hver måned møtes vi på Bowlers i Ski. NB.  
Vi har flyttet oppmøte fra Esso til Statoil !!!  
 

JANUAR 
Lørdag 31.1 – Årsmøte Ski MC-Klubb. 

 

FEBRUAR 
Lørdag 28.2 – Skøytefest ved Vientjern. Oppmøte 
Granerud kl. 1900 

 

MARS 
Tirsdag 3.3.– Bowlers i Ski kl. 1900 
Lørdag 7.3 – MC-messe på Lillestrøm, vi møte ba-
ren kl. 1700 for avreise til Ski 

Lørdag 7.3 – Pizza Don Pablo i Ski kl. 1900 

 

APRIL 
Tirsdag 7.4. – Bowlers i Ski kl. 1900 
Torsdag 16.4. eller fredag 17.4 – temakveld. Info 
kommer 

Søndag 26.4 – Første tur. Avreise Statoil kl. 1200 ** 

 

MAI 
Torsdag 1.5 – Kråkeracet i Moss. Avreise fra Statoil 
kl. 1200 ** 

Tirsdag 5.5 – Bowlers i Ski kl. 1900 
Søndag 24.5 – Oslo Open / Motorsykkelens dag. Av-
reise fra Statoil kl. 1200 ** 

Fredag 29.5-31.5 – Norgestreffet ,Evje ** 

 

JUNI 
Tirsdag 2.6. – Bowlers i Ski kl. 1900 

Lørdag 6.6 – Sommerølsmaking. Info kommer 

Onsdag 10.6 – Tyrigrava. Oppm. Statoil kl. 1800 ** 
Fredag 19.6-21.6 – Weekendtur til Läckö Slott og 
Touratech. Info kommer **  

 

AUGUST 
Tirsdag 4.8. – Bowlers i Ski kl. 1900 

14.8.-16.8. – Tur til Venabu. Info kommer ** 

28.8.-29.8. – Trollrally. Info kommer ** 

 

SEPTEMBER 
Tirsdag 2.9 – Bowlers i Ski kl. 1900 

Lørdag 5.9. – Årsmøte NMCU i Stjørdal ** 
Onsdag 16.9. – Tyrigrava. Oppmøte Statoil kl. 1800 
** 
Onsdag 23.9 – Valgmøte på Tyrigrava. Info kommer 
** 

 

OKTOBER 
Tirsdag 1.10. – Bowlers i Ski kl. 1900 
Lørdag 17.10. – Temakveld med Whisky. Info kom-
mer 

 

NOVEMBER 
Tirsdag 3.11. – Bowlers i Ski kl. 1900 
Lørdag 28.11. – Juleølsmaking. Litt forbehold om 
dato. Info kommer  


