
Protokoll årsmøte Ski MC Klubb

ÅRSBERETNING FOR SKI MC-KLUBB FOR PERIODEN 01.01.01 - 31.12.01 

STYRET 

Formann: Bjørn Vigen
Nestformann: Jørn Bredahl
Sekretær: Knut Blandhoel
Kasserer: Helle Koppang
Styremedlem: Steinar Amundsen 

Styremedlem: Hege-Cecilie Fodnes
Revisor: Internrevisjon
Styret har hatt 7 styremøter i perioden. 

KOMITEER 

Treffkomite 
Kjell-Magne Remmem 
Hans Christian Oppegård
Jørn Inge Bredahl 

Valgkomite 
Styret 

ØKONOMI 

Klubbens økonomi har vært stabil, og inntekter er i hovedsak basert på medlemskontingenter. I tillegg har vi mottatt kr 
10.000,- fra NMCU`s Frifond etter iherdig og våken innsats fra herrene Vestre og Møller. Vi mottok også kr. 4.750,- for 
vaktholdet på Kjeller`n Rock Festival 2001. Ski MC-Klubb`s oktoberfest i 2001 gikk i null tross tidlig hjemsendte musikere. 
Alt dette har ført til at klubbens økonomi nå kan sies å være god. 

AKTIVITETER 

Januar 

Lørdag 20. Årsmøte Ski MC Klubb, Skansehytta i Askim. 

            16 feststemte medlemmer fant veien ut i skogen til heftige diskusjoner og påfølgende moro!  

Mars 

Torsdag 8. Temakveld: Førstehjelp med Paramedic Riders. 

Skremmende og meget interessant kveld med tre fra Ambulansetjenesten som har spesialisert seg på foredrag for MC 
klubber om motorsykkelulykker og skader forbundet med dette. 

Fredag 30. ”Kick Off” på Don Pablo Pizza 

            Som vanlig godt besøk. Mat MC!! 
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April 

Torsdag 5. Temakveld: Kjøreteknikk ”Full Kontroll”  

Besøk av Tor Edvardsen fra NMCU/Full Kontroll førerutvikling med mang en læ rdom om hvordan man kan bli en bedre 
motorsykkelsjåfør. 

Søndag 22. E-6 Grand Prix Sør. 

            Tradisjonsrik første søndagstur. Godt oppmøte i godt vær! 

Mai 

Tirsdag 1. Kråkeracet, Moss. 

De fleste av oss kom oss igjennom i år også! Noen slet imidlertid benken på klubbhuset i Moss med vafler og 
kaffe… 

4-6.Telehivtrefet, Ålesund. 

For 8. Gang! Lengst kjørte klubb, igjen. Ikke tørstest i år (vi var det på fredagen, men da var det ingen ølstafett). 

Onsdag 9. mai, ”Hvorfor mai?, Tyrigrava kl. 1800 

Fredag 11. Besøk på Kjeller`n Fritidssenter. 

Nok en runde med småbertene. Smågutta var for øvrig på gli de også! 

Søndag 20.Motorsykkelens Dag/Oslo Open. 

Så mange hester er det ikke på Bjerkebanen på hele resten av året til sammen! Kortesjen er et syn! 

Juni 

1.-4.Norgestreffet, Saltdal. 

Ski MC representert ved Egil, Steinar og Jan-Fredrik. Egil skrev etter en litt uheldig kameraepisode dette om 
turen: ”Jeg vet ikke om dette skal tolkes som et tegn fra oven, kanskje turen er ment å gå inn i historien som en 
ueksponert film.” 

15.-17. Helgetur: Ski-Fagernes-Årdal-Gol-Ski.  

Med 10 turglade motorsyklister, spektakulæ r natur, fint væ r og stopp på Hytta til Hege på Leira og Lunahytta i Hemsedal, 
kan bare et ting sies: knalltur! 

Juli 

Søndag 1. Søndagstur, Åsgårdstrand 

Fem glade mennesker viste tydeligvis ikke hvor Åsgårstrand var, og dro til Hurum i steden… Tor med 
Hammeren var meget ivrig denne dagen. 
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Hammeren var meget ivrig denne dagen. 

7.-9. Roadracing: NM Open/Tohjulsfestival
13.-15. Roadracing NM/N-cup Rudskogen
Søndag 29. Søndagstur: Badetur. 

7 menn og kvinner fant veien helt til Hvitsten for bading og senere Son for bespisning (selvfølgelig). 

August 

Lørdag 11 Bade og grilltur til Oppegårdvn 233A. 

Tradisjonsrik tur til Knut med lite bading og mye grilling. 
17.-19. Helgetur til Grebbestad. 

Dette lille stedet på Sveriges vestkyst hjemsøkes årlig av glade motorsyklister fra Ski. I år fant 12 stykker vegen 
nedover i solskinnet. 

24.-26.Trollrally, Fyresdalen. 

            Ann-Mari, Hans, Jørn, Olav og Hege representerte klubben på årets Trollrally. 

September 

Lørdag 1. Årsmøte NMCU i Stjørdal 

            Jørn, Hans og Jan-Fredrik var oppover for å tale klubbens og NMCUs sak. 

Søndag 9. Søndagstur. Motormuseet Strømmen. 

            Regn, regn, regn! Tror alle lot sykkelen stå denne dagen. 

Oktober 

6.-7.Ski MC Klubbs Oktoberfest. 

Ble i år arrangert for 5. gang og endelig går arrangementet på skinner takket væ re en hardt arbeidende treffkomite. 
Likevel spør vi oss om dette er siste gangen for en stund. Er Oktoberfesten noe vi vil assosiere oss med?  

Søndag 14. Søndagstur. E6 Grand Prix Nord 

Godt oppmøte på den tradisjonsrike sistereis for sesongen. I år gikk turen om Sollihøgda, Sylling og Hurum. 
Mye hormoner skulle ut før sesongslutt under denne turen.  

November 

Lørdag 17. Juleølsmaking hjemme hos Helle og Lars Otto. 

Meget godt oppmøte på den tradisjonsrike juleølsmakingen, der helt andre kriterier legges til grunn enn på andre 
juleøltester. Evne til stort og raskt inntak, samt ettersmak, pluss enn iboende motstand mot Ringnes, ga en klar vinner i 
Hansa. 

Fredag 30. Medlemsmøte og Pizzakveld Don Pablo i Ski 
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Fredag 30. Medlemsmøte og Pizzakveld Don Pablo i Ski 

Som vanlig godt oppmøte med 20 sultne medlemmer på plass. Mat fikk de derimot ikke før vi hadde diskutert 
Oktoberfestens fremtid. Resultatet av diskusjonen kan leses under ”Oktobefest”. 

Desember 

Lørdag 1. Vakter ved Kjeller`n Rock Festival 

Etter mange forbedringer av vaktholdet etter fjorårets arrangement, gikk vaktholdet på årets festival helt uten problemer. 
Positiv omtale både fra Kjeller`n, Politiet og i ØB! Samt 4.750,- kroner i kassa! 

Hver tirsdag har vi møttes uformelt til kaffe og småprat på Bowlers i Ski. Jevnt oppmøte av alt fra 2 til 10 medlemmer. 

UTKLIPPSBOK 

Knut Blandhoel har hatt ansvaret for klubbens utklippsbok, men bidragene er det langt mellom. Fotoalbumene begynner 
derimot å bli velfylte! 

SKI MC-KLUBB`S OKTOBERFEST 

Ski MC-Klubb arrangerte sitt 5. oktoberfest i år. Endelig går arrangementet på skinner. Men; Spørsmålet har blitt reist 
etter at mange i klubben mener Oktoberfesten ikke har blitt det som vi hadde håpet. Etter manges mening er treffet til 
dels blitt "rølpete" og representerer ikke det klubben og medlemmene står for. Mange medlemmer føler heller ikke at det 
vi får igjen er verdt "jobben" med å arrangere treff. Et mindretall i klubben vil fortsette med Oktoberfesten. Noen av 
argumentene er bl.a. at dette er eneste anledning hvor vi samler alle medlemmene, det er fortsatt morsomt å arrangere 
treff og treff er fest. 

Under medlemsmøtet på Don Pablo Pizza 30. November ble det ikke tatt noen besluttende avstemning, men en enkel 
stemningsrapport. Av 20 fremmøtte stemte kun 4 for å arrangere treff neste år. Først til januar på årsmøtet blir 
avgjørelsen tatt, men pga "meningsmålingen" på fredag blir ikke treffet annonsert i Treffkalenderen. 

Det kan gå mot slutten for Ski MC-Klubb`s oktoberfest for denne gang. 

KUBIKK/ KULTUR 

KK er utgitt kun 1 gang i løpet av 2001, som et rent infonummer. Olav Haukvik har tatt på seg redaktørvervet, men uten 
aktuelt stoff er det ikke lett å gi ut klubbavis. KK har havnet helt i skyggen av vår meget dynamiske webside, og KK`s form 
og funksjon er oppe til vurdering.  

INTERNETT 

Ski MC-Klubb fikk i 2000 egen webside under domenet mc.no, og har under 2001 vokst til å bli en sæ rdeles bra side. 
Webmaster Hans Vestre er ansvarlig for både stoff og utforming, og sidene holdes jevnlig oppdatert, det har sågar hendt 
at sidene har blitt oppdatert før arrangementet er over.  Pr. 18. Januar hadde vi 4850 tellende treff på siden, og vi sitter 
med det inntrykket at websidene er et viktig bidrag til å rekruttere nye medlemmer til klubben. I tillegg blir sidene flittig brukt 
av medlemmene, både til å oppdatere seg selv, og oppdatere andre under mer eller mindre saklige diskusjoner på 
"diskusjon" under medlemssidene. 

MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER 

Klubben hadde ved utgangen av året 38 medlemmer, hvorav 33 eier og kjører motorsykkel. Klubben har i år fått 7 nye 
medlemmer, noe vi tror mer synliggjøring/profilering og internettsida har bidratt sterkt til. 
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Medlemmene har blant annet 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, MC-Bladet, Full Kontroll etc.)   
Turliste med mange fine turer og arrangementer.  
Meget dynamisk nettsted med all nødvendig informasjon om klubben og arrangementer.    

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 nestleder av kretsstyret i Oslo og Akershus, styremedlem av sentralstyret 
til NMCU og redaktør i MC-Bladet. Hans Vestre har sittet som kasserer i kretsstyret i Oslo og Akershus, varamedlem av 
sentralsyret til NMCU, medlem i MC-Forum i Akershus, medlem i Arbeidsutvalget i NMCU samt leder i gruppa for 
omorganisering av kretsene . Disse to driftige herrer har også sittet i NMCUs Trafikksikkerhetskomite og i 
Traikksikkerhetsgruppa i Follo. Klubben blir med dette godt profiliert utad til myndighetene også med tanke på 
trafikksikkerhetsarbeid. 

Klubben var den 1. September representert på årsmøte for NMCU ved Jørn, Jan Fredrik og Hans. 

ULYKKER 

Det så lenge lyst ut for klubbens ulykkesstatistikk også i år, helt til i slutten av oktober. Da gikk Hans Christian grundig 
overende på Gamle Mossevei, med alvorlige skader i bekkenet og et brudd i korsryggen som følge. Hans Christian er i 
skrivende stund på opptrening på Sunnaas og vil forhåpentligvis komme fra det uten varige mèn. 

SLUTTORD 

Klubben kan igjen se tilbake på et år med flere nye medlemmer og mange vellykkede arrangementer. Nye medlemmer 
fører til en stadig økende interesse og engasjement rundt klubbens aktiviteter, i tillegg til at det selvfølgelig er gledelig med 
nye ansikter, sykler og meninger 

Klubben mangler stadig klubbhus, og i påvente av et sådant hygger vi oss på Bowlers, Don Pablo Pizza, Kjeller`n og ute 
på veiene sammen. Underavdelingen Mat MC har en stadig økende medlemsskare, noe som ga kraftig utslag under 
”turer/klubbkvelder” i regnskapet. Underavdelingen SiA MC ble også dannet forrige sesong, men måtte den ligge død og 
uten medlemmer for all fremtid! 

Styret retter med dette en stor takk til klubbens medlemmer for sesongen som har væ rt og ønsker flest mulig tilbake på 
landeveien til våren og en ny sesong! Vi går nå i mot vårt 10. År, og jubileumsfesten 17. August blir et av kommende 
sesongs høydepunkt, men forhåpentligvis ikke det eneste. 

 Styret 
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