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Styret 2012

Formann: 		 Hans Vestre
Nestformann: 	 Are Kjersem
Sekretær:  Per Anders Dybhavn
Kasserer: 		 Helle Koppang
Styremedlem: 	 Thor Smitt-Amundsen
Styremedlem: 	 Audun Skaarer
Varamedlem: 	 Kristin Aasen

Styret har hatt 8 styremøter i løpet av året. Revisor har vært Erlend 
Furuseth. Valgkomiteen har vært Hans Christian Oppegård og Bjørn 
Vigen

ØKONOMI
Klubbens økonomi er stabil. Inntektene består hovedsaklig av 
medlemskontingent, egenandeler og salg av klær. Innkjøp av 
ryggmerker og markering av 20 årsjubileum utgjorde de største 
utgiftspostene.  
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Aktiviteter
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Lørdag 7. januar
Temakveld med Johnny 
Haglund. En spennende kveld 
med flotte historier og 
fantastiske bilde. Godt oppmøte.

Lørdag 3. mars
Skøytefest på Kullebunn, 
Sørumåsen i Kråkstad. Godt 
oppmøte, stort bål og sen kveld. 
En flott vinternatt.

Lørdag 28. januar
Årsmøte Ski MC-Klubb med 
festmiddag. Som vanlig ble det et 
godt oppmøte med humør og 
gode diskusjoner.

Fredag 23. mars
Pizzakveld på Don Pablo i Ski. 
Rekordstort oppmøte og som 
alltid stor matlyst og høy 
stemning. 



Aktiviteter
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Skjærtorsdag 5. april
Tur til Galleri F15 på Jeløya. 
Kjølig, men varmkaffe på 
Galeriet hjalp. 

Lørdag 28. - søndag 29. april
Oppsatt tur til Evjetreffet ble 
avlyst.

Søndag 15. april
Kjøretur gjennom Østfolds øde 
veier via den fasinerende 
Solbergfoss.

Lørdag 28. april
Blålysdag hos Nordre Follo 
Brannvesen, på brannstasjonen i 
Ski. Fint vær og mye folk.



Aktiviteter
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Tirsdag 1. mai
Tur til Kråkeracet i Moss. Godt 
oppmøte som vanlig. Sol og 
hyggelige folk. Flere fra klubben 
kjørte rebusløpet.

Torsdag 3. mai, Islandsmøte
Hjemme hos Thor for inspirasjon 
og siste oppdateringer. Som alltid 
like hyggelig å komme til Thor og 
Sjöfn.

Søndag 6. mai
Tur til Engelsviken for inntak av 
store og små porsjoner med 
fiskesuppe.

Lørdag 19. mai
Motorsykkelens dag i Drammen. 
MC-gudstjeneste, klubbesøk og 
reportasje i Politimagasinet, 
vedlagt.



Aktiviteter
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Søndag 10. juni
Tur til Sverige og bilkirkegården 
Ivanssons bilskrotning. Vi fikk 
testet grusegenskapene på 
smuglerveien til Sverige og 
brukt fotoapparatene. 

Søndag 17. juni
På grottetur til Svarttjernshulen 
med Arild. Spennende og 
utfordrende. Ikke alle er like 
tøffe til å trosse jordens indre. 



Aktiviteter
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Lørdag 23. juni
Sommerølsmaking hjemme hos 
Bjørn og Kikki. I år med 
rekorddeltagelse og store 
logistikkutfordringer, som ble 
løst på en glimrende måte.

Lørdag 25. august
Jubileumsmiddag på Bowlers i 
Ski. Stort oppmøte, høy 
stemning og høy regning. En 
verdig avlsutning på jubileums-
markeringen.

Uke 13
Ski MC-Klubb sin jubileumstur til 
Island. En utrolig flott hendelse 
som vi kommer til å huske 
resten av livet. Se eget vedlegg.

Lørdag 4. september
Årsmøte til NMCU og markering 
av NMCU`s 40-årsjubileum, på 
Gardermoen. Klubben var godt 
representert. Overrekkelse av 
gave til NMCU fra Ski MC-Klubb.



Aktiviteter
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14. - 16. september
Høsttur til Stikkilsbu og nok en 
gang en flott tur. Takk til Thor og 
Sjöfn for lån av hytte.

Fredag 19. oktober
Pizza-kveld på Don Pablo. Som 
vanlig med godt oppmøte, god 
matlyst og høy stemning.

Søndag 7. oktober
Grøt-tur til Skansehytta. Som 
vanlig spesialservice til Ski MC-
Klubb. Åpne bommer og kjøring 
helt fram. 

Lørdag 1. desember
Vår tradisjonsrike juleøltest 
nådde nye høyder. Takk til Helle 
og Lars Otto som fortsatt tørr å 
slippe oss inn.



Aktiviteter

De siste årene har vi hatt en fin økning i deltagelse på turer. Denne 
utviklingen har fortsatt i 2012 og ført til jevnt over veldig godt 
oppmøte. Dette er gøy. Også de sosiale aktivitetene har vært godt besøk 
med rekordoppmøte stadig vekk. 

I tillegg stilte klubben opp og kjørte bryllupkortesje for Stein og Pola 6. 
juni.

Bowlers har fortsatt vært besøkt den første tirsdag i hver måned. Også 
her har det vært godt oppmøte. 

Vandrepokal
Klubbens vandrepokal for 2011 ble utdelt på årsmøtet i januar 2012.  
Are Kjersem sikret seg sitt andre napp i pokalen. 
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RR-gruppa
Bjørn, Hans Christian, Per Anders og Nils Petter representerte RR-
gruppa i klubben. Klubben stiller dermed opp med et tilbud som kan 
gjøre det lettere for flere å prøve seg på racing/banekjøring. Gruppa har 
egen nettside fra skimc.no. Aktiviteten er stabil.

Informasjon

KUBIKK/KULTUR
Seks små elektroniske utgaver av KK er sendt ut med epost til 
medlemmene. 

INTERNETT
Hans Vestre har vært webmaster i 2012. Siden har blitt oppdatert 
fortløpende slik at besøkende alltid har fått aktuell informasjon fra 
klubben vår. Også i år har medlemmer hatt tilbud om egen og gratis MC-
blogg på skimc.no. Det er fortsatt bare to medlemmer som benytter seg 
av tilbudet. En oppdatert webside signaliserer at det er aktivitet i 
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klubben og av samme grunn oppfordrer vi medlemmer til å opprette 
egen MC-blogg på siden. I tillegg har det vært meget god aktivitet på 
klubbens Facebook-side som også har vært åpen for gode venner av 
klubben.

MITT ØB
I 2012 registrerte vi klubben på "Mitt ØB". Per Anders Dybhavn og Hans 
Vestre har vært klubbens redaktører. Vi hadde tre oppslag i ØB og vi 
har fått god respons på disse.

FACEBOOK
Det har vært god aktivitet på Facebook-gruppen vår. Alle turer har 
vært lagt ut her som arrangement og de fleste av medlemmene våre har 
benyttet seg av siden. I 2012 ble det også opprettet en gruppe for styret, 
hvor møtedatoer og agenda blir lagt inn.

SMS
I tillegg til epost, web og Facebook har vi også sendt ut SMS til 
medlemmene i forkant av arrangement. 

Medlemmer
MEDLEMMER OG MEDLEMSFORDELER
Klubben hadde ved utgangen av året 43 medlemmer hvorav 34 
fullverdige medlemmer, 5 støttemedlemmer, 1 barnemedlem og 3 
æresmedlemmer. Nye medlemmer i 2012 var Frode Thorslund, Stein og 
Pola Egilius, Solveig Haugland, Erik Erikson, Heidi Billing, Rune Raad 
og Dag Anders Olaussen. Et flott tilskudd i medlemsmassen og 
velkommen til mange hyggelig folk.

Medlemsfordeler
Medlemskap i beste MC-klubb ever. Automatisk medlemskap i Norsk 
Motorcykkel Union med de medlemsfordeler det innebærer (bl.a. rabatt 
på bensin, rabatt på treff, overnattinger, gratis tilsendt treffkalenderen 
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og MC-bladet etc.) 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. I tillegg er medlemmene tilbudt 
egen og gratis MC-blogg. Medlemmer kan også låne klubbens MC-
henger gratis. 

NMCU
NORSK MOTORCYKKEL UNION

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.

Klubben har som vanlig vært godt representert i NMCU; 
Bjørn Vigen: Styremedlem i sentralstyret og medlem i Tur- og 
treffkomiteen. 
Jan-Fredrik Møller: Trafikksikkerhetskommiteen. 
Hans Vestre: Trafikksikkerhetskomiteen. 

Ellers har både Bjørn, Are og Hans bidratt med artikler og foto til 
NMCUs brosjyremateriell og til MC Bladet. Speiselt nevner vi flotte 
forsider, Bjørn sin artikler om restaurering og klubb sin artikkel fra 
Island. 
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Sluttord
Ulykker
På landsbasis har det i 2012 vært enda et år med 
rekordlave ulykkestall. Ski MC-Klubb har 
heldigvis i år også kunne bidratt til den fine 
statistikken. Året avslutter vi uten en eneste 
ulykke i klubben. Den fine statistikken kommer 
kanskje av at vi har begynt å nå det litt eldre 
ungdomsstadiet, men også at medlemmene i 
klubben har fått større kjøreerfaring, kjøreteknikk 
og god kjørekultur. Statistikken i klubben står 
dermed i stil med tallene for resten av landet. 

Positiv trend
Også i år har vi hatt arrangement og turer 
som gir et godt tilbud til medlemmene. Den 
positive trenden fra i fjor med økende 
deltagelse på aktivitetene har fortsatt. 

De mest aktive fortjener en skål fra årsmøtet. 

De ikke så fullt aktive forjener 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 en fin sesong, spesielt de 
som har bidratt til flere kjørte kilometre. Siden vi ikke har klubbhus, 
men like vel ønsker å samle medlemmene utenfor veien må vi rette en 
stor takk og skål til de som stadig åpner hus og heim for å ta i mot oss.  
Spesielt ønsker vi i år og takke Thor og Sjöfn for den formidable 
innsatsen de la ned for å gi oss en fantastisk opplevelse på Island. 
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