S T I F T E T 1. O K TO B E R 1983
Klubbens 25 år markeres til høsten!
ÅRSMØTE — NMCU — LIKEVEL MC — NORGESTREFF — BILJARD — GAMLE FOTO
Årsmøte
Vi hadde årsmøte 21. januar, og bra oppmøte samt engasjerte medlemmer
ga et godt møte. Kortversjonen av årsmeldingen for 2007 viste et nytt aktivt
år med klubbhus som største oppgave. Treff på Isle of Man, Delta, Skagen,
Averøy og Brønnøysund for å nevne noen. Odd Petter ble gjenvalgt som
leder, det samme med Bjørn B. som nestleder. Øvrige verv nesten som før.
Antall medlemmer er ganske stabilt og talte ved møtet 22 stk. Klubben
hadde i tillegg 20 støttemedlemmer, og vi ønsker oss gjerne flere.

Visste du at 18 personer var til stede
på Fritz Brasseri på Stjørdal 1. oktober
1983 og stiftet Stjørdal MC?

Fra biljardbord til campingbord
Den oppmerksomme leser skjønte denne
headingen. Ja ja, nok om det. Opplevelsen
under er det mange av oss som venter på.
Tur og treff, sol og kos. Mange mil. Noen
gode venner å campe med, en invitasjon til
kaffe eller kanskje til og med dekket bord
og ferdig middag. Helt okei det.
Familien Knutsen er egentlig greie de,
ikke sant Trond? Herved inviterer vi oss
skriftlig på minimum én middag også denne
sommeren. På forhånd takk!

Norgestreffet i 2007 i Skjåk går over i
historien som et av de ”kaldeste”.
For min egen del så kunne jeg for
eksempel tatt med vinterposen og
ikke den nye tynne sommerposen når
jeg visste at vi faktisk skulle opp mot
Jotunheimen i mai måned.
Men plass for en tykkere sovepose i
den meget romslige mc-hengeren ble
ofret til fordel for en sixpack med
lettøl ……..så tabbene sto i kø.
Men hjemturen var herlig, vi hadde
sol, godt humør og en helt annen kø.
Fullt av MC på veiene og trivelige folk,
som for eksempel denne gjengen fra
Stjørdal MC :-)

Nyhetsbrev nr. 2: April 2008

Ja vel, det kom et nyhetsbrev til da.
Nå tror du at neste kommer først i mai,
men nei. Satser heller på primo juni.
De siste dagene i april opptar meg med
noe annet enn nyhetsbrev. Har vaskeuke på klubben, sykkelen skal på veien,
og så venter jeg besøk av mange
motorsyklister på klubbhuset etter
1. mai-turen rundt fjorden. Da er det
nok å henge fingrene i om en ikke
også skal sitte foran PC´n etter travle
dager på jobben.
I klubbhusets kjeller er det aktivitet
med mekking og vårpuss. Noen slapper
av, har alt klart og nyter en kaffekopp.
Andre tar seg en velfortjent dugnadsrøyk her. Verkstedet er klubbens røykerom, det er best slik. Nærmest bensin
liksom…… Medlemmer og MC fyrer opp
side om side. Det er vår, og ulik røyk
sprer seg i lokalet… Herlig ikke sant!?!
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Suzuki, the best
bike ever made :-)

Her kan det være plass til en sponsor. Utrolig kor vi kan klippe inn en logo eller et navn på en bedrift for en rimelig sum.
Inntil videre brukes plassen til informasjon, for eksempel som å fortelle deg at klubbens flotte biljardbord nå er brukt
i ca. 3 uker og at du finner informasjon om aktiviteter, treff & tur på klubbens hjemmeside; www.stjordal-mc.no

Årets Norgestreff arrangeres av Vesterålen MC på Sortland
10.—13. juli . Har du ikke tidligere kjørt Kystriksveien eller besøkt
Lofoten har du nå en enestående sjanse til å oppleve flott natur og
herlige mc-veier. Du kan jo også ta Hurtigruta helt fram og kjøre
hjem igjen. Turistkontoret på Stjørdal har brosjyrer å friste med.

www.vmck.net

Du mener kanskje at fotoarkivet
på web-sida vår ikke oppnår noen
gullmedalje. Det er vi faktisk enig
i, og derfor tar vi nå et tak for å
rette på dette.

Noen som fikk lyst på tur nå? Bildet
under er fra 1. mai-turen i 1984.
Nødvendig stopp på Teveldalen før
svenskegrensa. Vårkåthet i fullt
monn, mye frisk luft, overskyet og
fortsatt noen kalde mil hjem!

Foto fra klubbens tidlige år, de
første medlemmer, siste års turer
og treff, dugnader, sosiale sammenkomster, klubb-lokale osv. er
under behandling.
Så til deg som har noe fartstid,
forbered deg på ungdomsbilder
fra klubbens gjemte arkiv. Please
send oss noen bilder er du snill!!

Langtidsvarslet for 1. mai 2008 er supert vær!

I neste
nr.
kommer
enda et
bilde fra
det
gamle
arkivet.

Følg med i MC-Bladet du også, kanskje kommer
det reportasje fra ”din klubb i sommer”. MC-Bladet får
du 5 ganger årlig rett i postkassa di, samt en flott
Treffkalender. Du har ikke fått, sier du, neivel. Da
trenger du bare å melde deg inn i NMCU til kr. 230,pr. år gjennom en NMCU-tilsluttet klubb. I tillegg til å
få blad og kalender støtter du gjennom ditt
medlemskap en viktig organisasjon som arbeider for
oss motorsyklister! www.nmcu.org

Likevel MC

Likevel MC er en interesse org. for den som
er interessert i motorsykkelkjøring og som
har en eller annen funksjonshemming som
krever ombygning eller tilpasning som gjør
at en standardmotorsykkel umiddelbart
ikke passer.
Likevel MC gjør en viktig jobb for dem som
trenger hjelp i dag, og hvem vet, alle kan
plutselig komme ut for en ulykke og trenge
en dyktig landsdekkende organisasjon
som jobber opp mot myndigheter,
forhandlere, kjøreskoler osv.
Stjørdal MC betaler årlig et støttemedlemskap til Likevel MC på kr. 500,-.
Det burde langt flere klubber gjøre. Gå inn
på deres internettside og se alt de gjør.
www.likevelmc.no

