
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 11.09.97 - 31.12.98 

STYRE 

Formann: Hans Vestre
Nestformann: Jørn Bredal
Sekretær: Jan Fredrik Møller
Kasserer: Egil Guttormsen
Styremedlem: Bjørn Vigen
Styremedlem: Knut Blandhoel
Styremedlem: Tommy Karlsen, frem til januar 1998
Revisor: Marit Gorseth 

Styret har hatt 12 styremøter i perioden. 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil, og inntekter er i hovedsak basert på medlemskontongenter. Ski MC-Klubb`s 
oktoberfest i 97 og i 98 gikk med underskudd, imidlertid har vi dekket inn underskuddet ved hjelp av inntekter fra vakthold 
under Kjeller-rock i Ski. 

AKTIVITETER 

03.-04. oktober 97 Ski MC-Klubb`s oktoberfest
5. desember 97 Kjeller-rock
22. januar Klubbkveld
24. januar Festkveld (forsinket julebord) på Steak House i Ski med mange fremmøtte.
19.februar Klubbkveld
13.-15. mars MC-`98 Sjølyst-senteret
19. mars Klubbkveld
03. april Pizza-kveld Don Pablo
19. april E-6 Grand Prix Sør
23. april Klubbkveld med besøk av "Sibir-gutta"
26. april Søndagstur
1. mai Kråkeracet, Moss. Etter glimrende mopeddekk-kasting av Bjørn innhenten han flotte premier i form av en 
kulepenn og en bok om Kystnorge!
08.-10 mai Telehivtreffet Ålesund. Ski MC-Klubb ble lengst kjørte klubb, største klubb og tørsteste klubb og premie for 
lengst kjørte mann.
21. mai Himmelsprettur. Vår årlige veldedighetsutflukt med foreningen Hunnkatten, som i år gikk til Halden og 
festningsbesøk.
23. mai Motorsykkelens dag
14. juni Søndagstur.
23. juni Grillkveld med fest og godt oppmøte
28. juni Søndagstur
26. juli Søndagstur
31. juli Bade-/grilltur til Oppegårdvegen 233. Knut stilte veranda, grill og svømmebasseng til disposisjon. Flere av 
klubbens medlemmer nyttet anledningen til en fin kveld.
9. august Søndagstur
28.-30. august Trollrally
03.-04. oktober Ski MC-Klubbs Oktoberfest
11. oktober E-6 Grand Prix Nord.
13. november Pizzakveld Don Pablo med stort oppmøte. Jan Fredrik og Hans viste lysbilder fra motorsykkeltur til Island.
6. desember Vakthold på Kjeller-rock i Ski 
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6. desember Vakthold på Kjeller-rock i Ski 

Søndagsturer
Oppmøte på klubbens søndagsturer var dårlig i sesongen som har gått, mye av skylden for dette må nok sommervæ ret 
ta på seg, det vartet opp med enorme mengder nedbør. Men minkende oppmøte har for så vidt væ rt en trend de to siste 
årene og styret vil prøve å finne alternativer som kan falle i interesse for medlemmene. 

Treff
Ski MC-Klubb gjorde storeslem nok en gang på treffet til Ålesund Motorsykkelklubb, Telehivtreffet, 8.-10. mai. Lengst 
kjørte klubb, største klubb, lengst kjørte mann ved xx, og sannelig så vant vi ølstaffetten også. Gutane blir jo tørst av å 
kjøre så langt. 

Klubben var også i 98 representert på Madonna-treffet i Italia, riktig nok ingen premiering denne gang, men Tommy og 
Frank forsvarte klubbens farger på andre arenaer. 

Ferie
Også i 98 ble det arrangert flere felles ferieturer i sommerferien, fire reiste over sjøen og gjorde England og Wales 
sæ rdeles utrygg, to hæ rtok Island og Fæ røyene, mens Karlsen og Carlsen gjorde beslag på Italias yngre generasjon av 
hunnkjønn. Jørn og Carl Gøran benyttet sjansen til å foreta en visitt til våre næ rmeste naboland, Danmark og Sverige. 

Kjeller-rock
Ski MC-Klubb stod for vaktholdet ved Kjeller-rock desember 97 og 98. 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 
sårt trengte 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. 

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 20 og 30 glade motorsyklister har møtt opp, dette er rundt 98 % oppmøte! 

Utklippsbok
Marit Bjerke Oppegård har også i år hatt ansvaret for klubbens utklippsbok. Boka får sakte, men sikkert nye sider, sist 
med en fin artikkel i MiniBike om Ski MC-Klubb`s oktoberfest i 1998. 

SKI MC-KLUBB`S OKTOBERFEST 

Ski MC-Klubb arrangerte sin første oktoberfest 3. oktober 1997 med oppfølger 2. oktober 1998. Disse to 
arrangementene har vi betraktet som en prøve på om det kan væ re aktuelt å satse på dette konseptet i fremtiden. Vi har 
fått svæ rt bra respons for treffet, både treffplass og arrangementet i så måte, takket væ re klubbens medlemmer som har 
stilt opp og sørget for at folk skal trives. Erfaringene har væ rt gode, Gjersenga har vist seg som en glimrende treffplass 
og underskuddet har væ rt levelig, men neste år bør vi minst gå i balanse for at treffet skal bli tradisjon. 

KUBIKK/ KULTUR 

KK er utgitt 5 ganger etter siste årsmøte, og Bjørn Vigen har sittet som ansvarlig redaktør. Vår lille klubbavis som er like 
gammel som klubben har helt klart blitt et fint magasin med mange interessange og uinteressange innslag. I tillegg må 
det nevnes at LUNA`s kopimaskin jobber på spreng slik at KK i det siste har blitt utgitt i farger! 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben har pr. dato 26 medlemmer, hvorav 23 kjører motorsykkel. 

Pr. 31. desember har medlemmene disse medlemsfordeler: 
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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 treff, overnattinger, treffkalenderen MC-Bladet etc.) 
En innholdsrik turliste 
Klubbavisen Kubikk/Kultur 

NORSK MOTORSYKKELUNION 

Klubben har også i år væ rt medlem i Norsk motorsykkelunion (NMCU) ved at medlemmene blir kollektivt innmeldt. I den 
siste perioden har Jan Fredrik Møller sittet som leder av kretsstyret i Oslo og Akershus, mens Hans Vestre har sittet som 
nestleder. Den samme hr. Møller har også væ rt redaktør i MC-Bladet og Åse Nestvold Møller har stått for oppsett og lay-
out. Klubben var den 6. september representert på årsmøte for NMCU. Jan Fredrik Møller og Hans Vestre representerte 
også NMCU under stand på MC-98 i Oslo. 

ULYKKER 

Det er gledelig at vi kan anføre enda en sesong til loggen til Ski MC-Klubb uten de alvorlige ulykkene, kun mindre plast og 
lakkskader er registrert. Vi skal ikke nevne navn, men disse er ... 

SLUTTORD 

Virksomheten i klubben har ruslet og gått sin vante gang, sakte men sikkert. Det som er litt beklagelig er lite rekruttering til 
klubben, dette er imidlertid satt opp som tema for kommende ssesong. Vi har arrangert to oktoberfester, dog med noe 
underskudd, men med god erfaring og svæ rt gode tilbakemeldinger fra deltagerene. Denne responsen har ført til at det 
har væ rt moro å arrangere treffet. 

Det har de siste årene blitt svæ rt mange motorsyklister og media har fått flere ulykker å boltre seg i. Heldigvis har vi ikke 
hatt noen alvorlige ulykker i klubben vår, dette kommer kanskje av at vi har begynt å nå den det litt eldre ungdomsstadiet, 
men det kan også skyldes at klubbens medlemmer har tillagt seg en bedre kjørekultur, noe som forøvrig er et av formålet 
med klubben. 

Styret vil med dette takke klubbens medlemmer med en fin sesong og god innsats i perioden som har gått. 
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