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Styret 2015 

 

 

 

Formann:   Hans Vestre 

Nestformann:  Are Kjersem 

Sekretær:   Thor Smitt-Amundsen 

Kasserer:   Helle Koppang 

Styremedlem:  Audun Skaarer 

Styremedlem:  Stefan A. Engelien 

Varamedlem:  Frode Thorslund 

 

 

 

Styret har hatt 8 styremøter i løpet av året. Revisor har vært Erlend Furuseth. 

Valgkomiteen har bestått av Torunn Bolstad og Lars Otto Bye. 

 

ØKONOMI 

 

Klubbens økonomi er stabil. Inntektene består hovedsakelig av medlemskontingent, 

egenandeler og bitte litt salg av klær. Vi har i år hatt utgifter til klubbturer og sosiale 

hendelser, dette er budsjetterte kostnader, og har vært som normalt.  
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Aktiviteter

Lørdag 28. februar 

Skøytefest på Kullebunn, Sørumåsen 

i Kråkstad. Ikke så mange i år, men 

veldig hyggelig! Fint og mye 

fotografert bål og sen kveld. En flott 

vårnatt. 

Lørdag 31. januar 

Årsmøte Ski MC-Klubb med festmiddag. 

Som vanlig ble det et godt oppmøte med 

humør og gode diskusjoner.  

Første tirsdag i måneden, året igjennom! 

Vi møtes på Bowlers, veldig ofte samme 

gjengen, hender det blir en øl også, når vi 

ikke kjører vel og merke! I år har det vært et 

jevnt og godt oppmøte, og er flott aktivitet 

for sosiale medlemmer! 

Lørdag 7. mars 

Ski MC-Klubb var godt representert på 

MC-Messa. Både som besøkende og 

arbeidende. Flere fra klubben 

representerte NMCU på en stand som var 

dekket med foto/bannere fra Ski MC-

Klubb. Mye ble prøvesittet, øl ble inntatt, 

duppeditter handlet, og inspirasjon hentet! 

Etterpå spiste vi pizza på Don Pablo i Ski, 

og drakk mer øl! Godt oppmøte. 
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Lørdag 25. april 

Etter noen års pause deltok Ski MC-

Klubb på den viktige Se Oss-aksjonen 

igjen. Til tross for en regnvåt dag ble 

det godt oppmøte. Vi kjørte i to 

omganger og i trafikken i Ski og ned til 

Vinterbrosenteret. God dekning i både 

Øsltandets Blad og MC Bladet. 
Torsdag 1. mai 

Kråkeracet hos Moss MC. Sol og godt 

oppmøte, vi koste oss med pølse og 

vafler, solbriller og eksosdur. Tror det 

ble vunnet premiere også?? 

Torsdag 2. april 

Skjærtorsdagsturen til Engelsviken for å 

spise fiskesuppe. Med strålende vær og 

godt turmål ble det mange på tur. 17 

motorsykler på rekke og rad. På vei hjem 

stoppet vi på Rygge og besøkte en liten 

”gammelfly”-utstilling. før, mulig årsak til 

litt tynt oppmøte. Fin tradisjon har dette 

blitt!  

 

Søndag 19. april 

Søndagstur – Høysanden i Skjebergkilen. 

Flott vær og godt oppmøte. Det var mange 

på MC og hele snuplassen for bussen ble 

fylt opp. Vi var heldigvis på tur ut når den 

første bussen kom. Fin dag. 
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Lørdag 23. mai 

Blålysdag på Ski brannstasjon. 

Damene møter opp for å se på staselige 

brannmenn i uniform, gutta vil se på 

MCer og spise pølse i lompe, Den 

harde kjernen møtte opp som vanlig, 

fint vær. 

Lørdag 30. mai  

Motorsykkelens dag, eller regnets dag? 

Mange trosset værgudene og ble hjemme, 

noen få ivrige kirkegjengere tok turen til 

Drammen, dere kan gjette hvem som er 

mest standhaftig her… 

 

Onsdag 20. mai 

Kveldstur til Tyrigrava, med mat i 

Drøbak etterpå. Litt klønete avreise fra 

Grava, mange treginger og noen 

misforståelser, godt de ikke var trege 

på veien, og hentet oss inn igjen… 

Godt Italiensk fôr i Drøbak, Mat MC 

kan dette! 

Temakveld – ”Grunnkurs i god 

kommunikasjon” er bestilt! 

Søndag 10. mai 

Rustløser kjørekurs på Trøgstadbanen, 

besøk på slektsgården til Torunn 

etterpå! MED KUSLEPP, det var 

morsomt. Mange med, fint vær og stor 

takk til familien til Torunn som tok 

imot oss med åpne armer og varme 

vafler!!! 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://motorbikewriter.com/wp-content/uploads/2015/09/Motorcycle-Pizza-Cutter-e1441848014971.jpg&imgrefurl=http://motorbikewriter.com/pizza-cutter-gets-motorcyclists-revving/&h=345&w=475&tbnid=ZRp1jjxvifCkCM:&docid=YLFrGj7iuUONCM&ei=KXKNVovXD4nRswHirYH4Dg&tbm=isch&ved=0ahUKEwjLj9jZ_JXKAhWJ6CwKHeJWAO8QMwhFKCIwIg
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Langhelgtur 18.-21. juni 

Thor var reiseleder og organiserte folket. 

Første etappe endte opp på Hotell Straand i 

Vrådal etter en halvveis regntung dag. Der 

hadde de god mat og godt øl, Ferden videre 

til Fevik gikk om mange trange Telemarks-

veier, allroaderne smilte mens resten spratt 

og hoppet. Fint vær og flott rute, fint hotell 

og godt vær. Ølsmaking på Nøgne Ø var en 

flott opplevelse, ikke all øl er like godt, men 

alltid spennende. 

Lørdag 13. juni 

Sommerølsmaking i litt vinterlig temperatur. 

Audun og Line slår opp partytelt på verandaen og inviterer hele gjengen 

hjem. Ordner salat og tilbehør som smaker himmelsk. Det ble drukket øl, dog 

ikke så mange som i fjor. Mange som falt i smak, selv om vi kan se ut ifra 

resultatene at Jørn ikke liker sommerøl heller… Ægir Sitrus Pale Ale vant! 

Ferden videre var kanskje litt for lang for en dagsetappe, men vi kjørte de 15 milene med 

stil og bravur, de fleste av oss da… Noen tok litt mer bravur enn stil, men det gikk bra, og 

resulterte i nok en R1200GS inn i folden. Nok et trivelig hotell, god mat og drikke, noen 

av oss gikk opp et par kilo på denne turen… 

Siste dag var fremdeles i småveienes tegn, mye fine svinger og nye ukjente veier, etter 

Horten-Moss var det mange fornøyde og slitne motorsyklister som parkerte hjemme etter 

45 kjørte mil. 
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3.-5. juli - Norgestreff 

Sandnes – Tre medlemmer tok turen, 

zzzzzzz 

Søndag 16. august 

Stefan var planleggingsansvarlig og 

hadde valgt Cafe Brandstrup i Moss 

som mål. Ingen av oss 7 på tur var 

forberedt på å møte Wenche og Morten 

fra NMCU på deres stamsted. Fin tur i 

fint vær. 

Lørdag 5. September 

Årsmøte til NMCU – Horten! 

Med GPS og regndress fant vi frem 

etter noen lange etapper, spesielt den 

etter fergen tok på! Godt årsmøte, etter 

noe mental forberedelse tok noen av 

oss den lange turen hjem, mens andre 

hvilte ut etter tur og møte og reiste 

først hjem dagen etter. 

Søndag 30. august 

Det ble en kjøredag med godt oppmøte og 

gode mil under dekkene. Solveig var med 

til Esso-stasjonen på Skjønhaug. Der 

takket hun for turen til McYork, the riding 

dog og resten oss andre 9 syklene på tur. 

Via Bjørkelangen kjørte vi FV229/125 og 

21 til Ørje. Fin tur i fint vær. 
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Lørda 31. oktober 

Pizzakveld på Don Pablo, SKI 

MC er fremdeles sultne, Pizza 

fortært, øl drukket og 

motorsykler og turer diskutert! 

Søndag 12.  

september 

Rudskogen Motorfestival, ikke tellende 

tur. Kanskje ikke så stort oppmøte, 

men spennende destinasjon. Stefan og 

Frode kjørte fra Ski og møtte Audun 

«on site». 

Søndag 4. oktober 

Tradisjonell grøt-tur til Skansehytta ble 

avtradisjonert, da mamma HC ikke 

lenger driver stedet. Ble fiskesuppe på 

Engelsviken i stedet, flott vær og mette 

ble vi! 

Godt oppmøte, godt vær, god mat og 

gode turkamerater = god tur! 

18.-20. september – Tur Nordseter 

Lillehammer er passe avstand fra Oslo, 

vi fant fine veier opp og koste oss på 

tur. På Statoil i Lillehammer møttes 

mange av oss helt uplanlagt, og kjørte 

felles opp til storhytta. Der var det godt 

med plass og en trivelig storstue. Noen 

besteg høye fjell, mens andre kjørte tur. 

På kvelden lagde vi mat, drakk og 

skravlet til langt på natt. Det ble 

samme veien ned igjen også, med 

unntak av kjøringen i ristefeltet på 

midten av Europaveien pga. kø, var 

også dette en fin tur. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=isVODQqUwW4OMM&tbnid=XsAxxVhjvI2K6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dagbladet.no/kultur/2007/02/28/493542.html&ei=FvGgUsTBIMmoyAPDrYG4BA&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNE-8SfXNMTDseW-ehkQZQgx5gEqJA&ust=1386359465600802
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Lørdag 21. november 

Vår tradisjonsrike juleøltest følges 

av mange, vi registrerer at vi i år 

hadde mange nye smakere, hvor ikke 

alle var like glade i juleøl…. Takk til 

Helle og Lars Otto som åpner 

hjemmet sitt, ruller fenalår og skinke 

og legger ned mye arbeid for at vi 

skal få en fin kveld! Og takk til Ástý 

og Eiríkur som kom fra Island og 

hadde med seg vinnerølen! 
 

Lørdag 19. desember 

Per Anders og Lise inviterte til Solsnu, en 

hyggelig tradisjon med bålpannedampet 

pinnekjøtt, juleøl og akevitt i små 

mengder. Lise baker og står på, 

karamellene ble det satt spesielt god pris 

på! 
 

Onsdag 30. desember 

Jørn inviterte til H’julebukk med ertesuppe og noko attåt. Deilig 

vær ble det, etter regn og vind. Takk til Jørn for bevertning og 

fyring. 
 

Torsdag 5. november 

Inspirasjons- og informasjonskveld hos 

Speed MC i Sandefjord. Noen av 

medlemmene ville bli inspirert og 

informert og reiste i samlet flokk ned, dog 

i bil… 

 

http://www.speedmc.no/
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Sluttkommentar til aktiviteter 
 

Det er fremdeles god deltagelse på turer. Noe væravhengig for søndagsturenes del, 

langturene er veldig populære! Styret sender en takk til alle som møter opp på tur slik 

at dette blir så bra. For styret er det bare hyggelig å planlegge ruter, bestille 

overnattinger, kjøpe inn varer og å lage mat.   

 

De sosiale aktivitetene har hatt godt og jevnt oppmøte. Temakvelder og pizza liker vi 

ekstra godt. 

 

Bowlers har fortsatt vært besøkt den første tirsdag i hver måned. Her har det vært 

godt oppmøte, inkludert våre nye medlemmer.  

 

Vi har ikke vært så flinke med temakvelder i år… Dette skyldes til dels dårlig med 

ideer til tema, og kanskje litt tidsklemme. Kanskje årsmøte skal komme med både 

tilbakemelding til styret om det er ønskelig med temakvelder, samt komme med ideer 

til temaer. 
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Informasjon 

 

 

Vandrepokal 
 

Klubbens vandrepokal for 2014 ble utdelt på årsmøtet i januar 2015. Frode Thorslund 

sikret seg sitt andre sammenhengende napp i pokalen,spørsmålet er hvem som napper 

i år!?  

RR-gruppa 
 

RR Gruppa ligger litt brakk. Nettsiden til gruppa er tatt ned. Aktiviteten er stabilt lav. 
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KUBIKK/KULTUR 
 

Ingen utgaver av KK er sendt ut med epost til medlemmene. Det kan hende KK 

kommer sterkere tilbake et annet år. 

 

INTERNETT 
Hans Vestre har overlatt webmaster rollen for skimc.no og FB til Stefan og Frode i 

år. De har gjort en fremragende jobb, Hans har brukt fritiden til å samle krefter for å 

opprettholde rollen som formann i et år til. 

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 kun tre medlemmer som benytter seg av tilbudet. En 

oppdatert webside signaliserer at det er aktivitet i klubben og av samme grunn 

oppfordrer vi medlemmer til å opprette egen MC-blogg på siden. 
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FACEBOOK 
 

Det har vært god aktivitet på Facebook-gruppen vår. De fleste turer har vært lagt ut 

her som arrangement og de fleste av medlemmene våre har benyttet seg av siden. 

Noen få får særbehandling og blir informert pr. telefon og SMS, skal ikke nevne 

navn. 

Det er en del jobb med å administrere web og Facebook sidene, og gutta skal ha en 

stor takk, og en skål for at har tar seg tid til dette! 

 

SMS 
 

Vi har sendt ut SMS til de medlemmene i forkant av noen av arrangementene i 2015. 

Vi ser at de fleste følger med på web og Facebook og klarer å komme seg med 

uansett. SMS vil bli forsøkt sendt ut også videre, men det er touringlista på WEB og 

FB som er hovedkilde for turinformasjon.  

 

 

Medlemmer 

MEDLEMMER  
 

Klubben hadde ved utgangen av året 55 medlemmer, hvorav 36 fullverdige 

medlemmer, 12 støttemedlemmer, 4 barnemedlem og 3 æresmedlemmer. Nye 

medlemmer i 2015 er; 

 

Ordinære medlemmer 

Tor Langø 

Steinar Gorseth 

Steinar Amundsen 

Arne Jeksrud 

Kjell-Einar Ofstad 

Helge Simonsen 
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Endret medlemsskap 

Erik Engen fra ordinært til støttemedlem 

 

Nye støttemedlemmer 

Anna Sæmundsdottir 

Lena Børjesson 

 

Utmeldt 

Stein Egidius 

 

Medlemsfordeler 
 

 Medlemskap i klubben vår!  

 Automatisk medlemskap i Norsk Motorcykkel Union med de medlemsfordeler 

det innebærer (bl.a. rabatt på bensin, rabatt på treff, overnattinger, gratis 

tilsendt treffkalenderen og MC-bladet etc.)  

 Tilhørighet i et erfarent og seriøst motorsykkelmiljø som gir grunnlag for 

læring, mestring, trafikal- og kjøreteknisk kompetanse. 

 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.  

 Egen og gratis MC-blogg.  

 Medlemmer kan også låne klubbens MC-henger gratis. 

 
NMCU 

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. 
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Klubben har som vanlig vært godt 

representert i NMCU;  

Erik Eriksson: Nestleder 

Bjørn Vigen: Styremedlem i sentralstyret 

og medlem i Tur- og treffkomiteen. 

Torunn Bolstad: Medlem i sentralstyret. 

Jan-Fredrik Møller: 

Trafikksikkerhetskomiteen.  

Hans Vestre: Trafikksikkerhetskomiteen.  

 

Ellers har Are og Hans bidratt med foto til MC Bladet. 

  

I tillegg til styre og komité arbeid, har våre eminente fotografer i år fire av fem 

forsider på MC Bladet. Noen deltok også på SE OSS aksjonen i Moss. Hans og Are 

har også vært med på Mobility Test 2014, både som fotografer og testobjekter… 

 

Hans har også levert fotoet på medlemskort 2014 til NMCU!  
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Foto Hans Vestre 1 
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Foto Hans Vestre 2 
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Foto Hans Vestre 3 
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Foto Are Kjersem 1 
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Sluttord 

 

På landsbasis har det i 2015 vært nok et år med rekordlave ulykkestall. Ski MC-

Klubb har heldigvis i år også kunne bidratt til den fine statistikken. Året kan avsluttes 

uten alvorlige ulykker, kun noen blåmerker, riper og litt såret stolthet 

 

Mange faktorer påvirker den positive utviklingen. Vi kommer ikke fra at vi har blitt 

hakket mer voksne. Klubbens medlemmer har opparbeider seg mere kjøreerfaring for 

hvert år som går, vi snakker og tenker kjøreteknikk og har stort sett god kjørekultur. 

Statistikken i klubben står dermed i stil med tallene for resten av landet.  

 

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, selv om 

vi er litt værsyke når det regner som verst.  

 

De mest aktive fortjener en skål fra årsmøtet.  

 

De ikke så fullt aktive fortjener 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 et fint år, spesielt de som har bidratt til 

flere kjørte kilometere i klubben. Siden vi ikke har klubbhus, men like vel ønsker å 

samle medlemmene utenfor veien, må vi igjen rette en stor takk og skål til de som 

stadig åpner hus og heim for å ta i mot oss. Vi ønsker å takke Helle og Lars Otto som 

år etter år åpner sitt hjem for oss for smaking av juleøl og spising av håndrullet 

spekemat. Audun og Line som vertskap for sommerølsmaking. Per Anders og Lise 

som også i år inviterte oss på Solsnu. Jørn som lager ertesuppen til oss. Og til slutt en 

stor takk til dem som føler seg glemt og til Ski MC-Klubb.  

 

 

Styret, Ski MC-Klubb 


