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Vi har 25 medlemmer og ca. 30 støttemedlemmer. Bli medlem du også!
MEDLEM — DET GAMLE BILDET — BIKES AS — AVGIFTSLETTE — NY MC — VÅRKÅT — VÅRKALENDER

Klubbens medlemmer
Terje Stokkan. Medlem i klubben siden 1999.
Han feirer runddag i år
(4. juledag). Terje er en
trivelig turkamerat og
kjører stort sett mer MC
enn de fleste i klubben,
men de 3 siste årene har
den noe aldrende Kawa 1100 stått stille. Den
sykkelen blir stående i sommer også, tror OP,
for Terje har nemlig kjøpt seg ny MC. 2015modell. Foto under. Itj så fin, men veldig grønn.
Jo da, fin Terje! Så mange HK at den burde stått
på Leangen. Terje er en meget dyktig og trivelig
alt-mulig-mann som gjør mye på klubbhuset, og
hjelper gjerne andre også. Kjører ambulanse til

Riktig MC dette Terje?

daglig. Har en gammel Tempo og en FJR også.

Det er i år 20 år siden Arctic Circle Raceway åpnet på Storforshei, like nord for
Mo i Rana. Mange fra Stjørdal MC var
der og vi hadde ei …………..artig helg.
Året var da altså 1995 for dem som sliter
med den innebygde kalkulatoren.
I 1988 var Geir Åge, Eskil Brandvik og
OP på Røssvollbanen og hjalp til under
Nordisk roadracing. Etter løpene på
Røssvoll tok noen medlemmer i NMK
Rana oss med på omvisning i området der
arbeidet med nybanen var kommet godt i
gang. Etter nedlegging av gruver etc.
hadde de både statlige penger, mannskap
og STORE maskiner å hjelpe seg med.
Itj nå problem å kjør ut stein når du tar
85 kubikk per lass. Noen fotos under

Det gamle bildet; året var 1995
Ikke så gammelt foto denne gangen, bare 20 år
gammelt. Men det var i det forrige årtusenet
tross alt, og for noen vekker nok dette bildet
gamle minner. Stjørdal MC er på tur, vi hadde
egen buss og den kostet det nesten ingen ting å
eie. Bussen ble brukt på bluesturer til Notodden
og til roadracing på Karlskoga. Den ble brukt til
ulovlig nyttekjøring og den ble brukt som deicingobjekt av Braathens Safe på Værnes. Vart
visst billigere å ha en buss stående på flyplassen
ei uke enn et fly for alle som var på kurs. Bussen va rein nårn kom heim ja. Va isfri i 4 vintra
etterpå!! Noen som kjenner alle på bildet? Riktig svar sendes til Norsk Tipping på Hamar,
premie i posten. Keep on shooting photos guys!!

Gleden over å kjøpe ny MC
Flere av dere har kjent på den gode følelsen. Litt ekstra puls da! Anbefaler dere å
prøve. Jeg har. 30 år siden. Yngstemann i
Stjørdal MC ble født det året. Tenk det
Eskil, min Suzuki og du kan feire 60årsdag i lag.
Du er utrolig forventningsfull når du
nærmer deg butikken der du vet at din
nye, kjære tohjuling står. Oppsparte midler, arvede eller lånte kroner. Samme det!
Pæng e pæng. Står den stødig i transportkassa ennå, eller har ivrige butikkansatte
allerede vunnet å bruke brekkjern eller
vinkelsliper? Liksom slippet dyret ut.
Okei, ute. Feil farge? Nei, som bestilt!
Har den fått olje og bensin? Startklar? Er
det riper i lakken eller andre skader etter
transporten fra Japan. Okei, noen kjøper
visst fra landet vest for England også.
Ny MC e ny MC!
Har nettsider, FB, brosjyrer eller en provisjonskåt selger lurt deg til å kjøpe noe
du angrer på? Eller tar du rett og slett av
og kjenner at du blir lett fuktig? Jeg husker ennå første bensinfyllingen på Statoil
i Hegra og første kvelden vi var sammen.
Kjørlighet ved første blikk!
Terje, jeg vet du kjenner det samme.
Kos deg mye på veiene i sommer. Dere
andre; i år har staten lettet på avgiftene,
la MC-butikken lette på lommeboka di!
OP

Noen datoer å merke seg til våren:
Geir Åge, du vart liten! Skrifta å

”Annonsehjørnet”
- selv om det fortsatt er midt på :-)

BIKES AS
Midtnorsk BikeSenter
www.bikes-trondheim.no
940 11 580 - kun et nummer fra ny MC
På grunn av flytting til Falkenborgveien
26 holder Bikes lukket i hele påska, 28.
mars — 6.april. De åpner på ny adresse
den 7. april. For dere ukjente, dette er
rett bak Sirkus Shopping. Velkommen
innom! Jens Fr. von der Lippe spanderer
kanskje kaffe og fyrstekake? Jeg kommer!

• 25.

april. Den årlige ”Se oss aksjonen”. Info,
se www.nmcu.org NMCU Nord-Trøndelag og
Stjørdal MC ? har stand i gågata på Stjørdal

• 1. mai. Stjørdal MC sin årlige tur rundt Trondheimsfjorden. Start fra Stjørdal torg kl. 10

• 9. mai. Mopedrace (2-timers) på Lånke Motorsenter (ikke avklart). Info, kontakt Karstein eller Iver

• 10.

mai. ”MC-parade mot mobbing”. Namsos—
Steinkjer—Stjørdal—Tr.heim. Info, se facebook

• 14.

mai. NMCU Nord-Trøndelags vårmønstring.
Start fra Hell kjøpesenter kl. 09 (til Namsos)
Info: Se www.nmcu.no, ring Merethe, 482 87 100

• 31.

mai. Bikefest utenfor Trondheim Spektrum.
Kl. 10—15. www.bikerjournalen.no

• 4. juni. Grillkveld ved klubbhuset til Stjørdal MC.
Åpent for alle. Velkommen fra kl. 17

Nytt bilde fra ”arkivet” i neste Nyhetsbrev.

Send meg fotos, jeg vet du har!

• Info legges til www.stjordal-mc.no / Aktiviteter

