
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 14.09.95 - 12.09.96 

KLUBBENS ADMINISTRASJON

Styret:
Formann Hans Vestre
Nestformann Jørn Bredal
Sekretær Jan Fredrik Møller
Kasserer Hans Christian Oppegård
Styremedlem Bjørn Vigen
Styremedlem Monica Kristiansen
Varamedlem Egil Guttormsen 

Revisor Marit Gorseth 

Styret har hatt 10 styremøter i perioden. 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil og er fortsatt basert på medlemskontingent. Fra kommunen mottok klubben kr. 1.000,- 
i aktivitetsstøtte. 

AKTIVITETER 

19.-21. september 95 Høsttreffet, Krisitnehamn, Sverige
22.-24. september 95 Høsttur, Hove fjellgard
2. oktober 95 Søndagstur, E6 Grand Prix Sør
24. oktober 95 Temakveld, vinterlagring
7. november 95 Klubbkveld
5. desember 95 Klubbkveld
15. desember 95 Julebord, Don Pablo
23. januar Klubbkveld
20. februar Temakveld, førstehjelp
07.-10. mars Motorsykkelmesse, Sjølyst, Oslo
19. mars Klubbkveld Holmgang TV2
11. april Formannsmøte NMCU/ Oslo og Akershus
16. april Temakveld, Follo politikammer
19. april Vakt Kråkstad fritidsklubb, maratondans
28. april Søndagstur, E6-GP Nord
1. mai Mjøsa rundt
3.-4. mai Telehivtreffet, Ålesund
10.-12. mai Cobratreffet, Tertiten
12. mai Søndagstur, Tyrifjorden rundt
16.-17. mai Helgetur, Hvaler
25. mai Motorsykkelens dag, Ski, Oslo
31. mai-2. juni Larviktreffet, Larvik
8. juni Esso-dagen, Ski
9. juni Søndagstur
14.-16. juni Farmer treffet, Lillehammer
23. juni Søndagstur
28.-30. juni Rjukantreffet, Atrå, Rjukan
30. juni Søndagstur
12.-14. juli Madonnatreffet, Alessandria, Italia
28. juli Søndagstur, Hvaler
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28. juli Søndagstur, Hvaler
2.-4. august Helgetur, Hove Fjellgard
9.-11. august Mjølner-treffet, Gjøvik
16. august Nattsvermere, NRK P1
15.-17. august Pekailltreffet, Averøy
22. august Pizzakveld, Don Pablo, Ski
23.-25. august Trollrally, Fyresdal
8. september Søndagstur, Strømstad 

Klubben har væ rt representert på noen flere treff enn de som var oppsatt i turlista. Klubben deltok på Telehiv-treffet i 
Ålesund for tredje år på rad, klubben ble lengst kjørte klubb, "Tørsteste klubb" og Jørn Bredal nok en gang lengst kjørte 
mann. 

På motorsykkelens dag holdt vi i år også en liten markering i Ski sentrum, for deretter å kjøre parade fra Tyrigrava til Karl 
Johan, arrangert av NMCU/ Oslo og Akershus. 

Ski MC-Klubb stilte opp 8. juni på Esso-dagen i Ski med stand sammen med NMCU/ Oslo og Akershus. 

Mange av klubbens medlemmer tilbragte ferien sammen, syv medlemmer dro til Skottland, fem til Russland, Baltikum og 
Italia. I Italia deltok klubben på Madonna-treffet i Alessandria hvor vi ble lengst kjørte klubb, utregnet etter antall sjåfører. 

Fire-års jubileum ble feiret med pizza på Don Pablo i Ski den 22. august med ca. 110 % oppmøte. Om kjørelysten har 
avtatt i løpet av sensommeren kan det ikke sies det sammen om matlysten. 

Marit Bjerke har hatt ansvaret for klubbens utklippsbok. 

KUBIKK/ KULTUR 

Kubikk/ Kultur er utgitt syv 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. 

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 fritidsklubben i Kråkstad. Ansvarlig for "klubbhuset" har væ rt Jørn Bredal. 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben har pr. dato 24 medlemmer, hvorav alle kjører motorsykkel. 

Pr. 12. september har medlemmene disse medlemsfordeler: 

32% rabatt på mc-dekk på innkjøpspris hos Nordbyvegen Servicesenter i Ski. 
Automatisk innmeldelse i Norsk Motorsykkelunion (NMCU) med de medlemsfordeler det innebæ rer (bl.a. 70 øre 
rabatt på bensin, rabatt på treff, overnattinger, treffkalenderen etc.) 
En innholdsrik turliste 
Klubbavisen Kubikk/Kultur 

NORSK MOTORSYKKELUNION (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. 
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leder og Hans Vestre som nestleder i kretsstyret. 

ULYKKER 

Klubben har hatt to alvorlige ulykker i løpet av perioden. Dette er to for mye. Heldigvis ble det kun lettere personskader i 
begge ulykkene. Tatt i betraktning antall kilometere som blir unnagjort av medlemmene i løpet av en sesong er ikke 
statistikken så ille. Men målet er å unngå ulykker blant våre medlemmer. 

SLUTTORD 

Ski MC-Klubb har nå væ rt i drift i fire år og aktiviteten har væ rt stigende for hvert år. Turlista som inneholder 
hovedaktivitetene er blitt lengre og inneholder mange fine turer. Oppmøte på oppsatte turer og treff i siste halvdel har 
væ rt lav, og for at trenden ikke skal fortsette kreves det at styret får tilbakemelding fra medlemmene på hvilke 
forandringer som er ønskelig. Styre har tatt opp problemstillingen på styremøter og diskutert forslag for endringer til neste 
år. 

Jørn Bredal og Jan Fredrik Møller representerte klubben i en 45 min. lang sending på NRK P1 den 16. august. 
Programmet laget en fin representasjon av klubben vår og av motorsykkelmiljøet generelt. Et positivt innslag i media som 
ellers har væ rt preget mye negativ omtale i året som har gått. I samband med Hells Angeles-/ Bandidos-problematikken 
har Ski MC-Klubb stått frem i Østlandets Blad og fordømt det disse miljøene står for. Ski MC-Klubb representerer den 
norske motorsyklist, der motorsykkelen og motorsykkelmiljøet står i høysetet. 
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