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Klubbens medlemmer
Erik Morten Fjerdingen har
vært medlem siden 1987,
den 5. med 25 års medlemskap. En utrolig trivelig
og pålitelig kar som har
passet klubbens penger i
alle år og bidratt på alle
måter. Hatten av!!

Stjørdal MC — 30 år i 2013
Ja, tiden går. Neste år fyller klubben
30 år, det er jo ganske voksent. Det
rare er at de som har vært med i
mange år ikke er noe eldre, heller
tvert i mot :-). Markering planlegges, kanskje får du invitasjon?

Juletrehogst

ved

klubben

Vi samarbeider også i år med Jan
Olav Jullumstrø (934 59 528) på gården ved siden av klubbhuset. Han
selger juletrær fra egen innhegning
lørdag 15. og søndag 16. desember
kl. 12—15. Gran, furu og noe edelgran. Han har alt utstyr som trengs.
VI har salg av kaffe, vafler og julegrøt på klubbhuset søndag kl. 12—15.
Ta med deg familien—velkommen!

Året var 1989
Lånkebanen var klar for roadracing, men
mange områder måtte sikres. Vi lånte semitrailer og kjørte til Øfstigrenda mellom Hell
og Hegra. Rune (nr. 2 fra høyre) bodde hos
gårdbruker Alseth som sponset oss med
200 halmballer. Vi samlet dem med MF og
silosvans, kjørte til Lånkebanen og stablet
dem for lagring. Vi brukte vel aldri halmballene, tømte tilslutt mye bensin på og så ble
det et heftig bål. Men vi hadde ei fin
arbeidsøkt, sikkert én av hundre dugnader i
forbindelse med vår tid på banen. På denne
tiden var det flere på Stjørdal som kjørte
RR. Karstein og Terje S. var klubbens RRledere og brukte penger, mye mer enn hva
vi hadde. Asfalten ligger der ennå…...
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Grillkvelder 2013

Stjørdal MC inviterer:
Torsdag 6. juni og torsdag
22. august, begge dager
kl. 17 — 20 ved klubbhuset.
Salg av grillmat og kaffe m.m.
Begge dager — åpent for alle!

MC-UTSTYR PÅ STJØRDAL
Høy Puls selger kjøreklær, regntøy, støvler, hjelmer, bagasjeutstyr, dekk, oljer og diverse
rekvisita. Kjøreklær også for
moped og snøscooter. I tillegg
godt utvalg innen snowboard,
klær og hjelmer etc.
Nettbutikk, se www.hoypuls.no
Butikken finner du i Kjøpmannsgata 3, lengst ned i sentrum.
Høy Puls driver også kjøreskole
for bl.a. bil og MC.
Innehaver Svein Nordby
medlem i Stjørdal MC.
Se under for godt tips



er

Som støttemedlem og medlem i
Stjørdal MC får du rabatt på
handel ved Høy Puls. Støttemedlemskap koster kun kr. 200
per år, og dette tjener du raskt
inn. Mer informasjon på nyåret.
Støttemedlem; ingen forpliktelser, kun invitasjoner og goder!!
EM rallycross 2013 på HELL
15.—16. juni kjøres én av 10 EMrunder i rallycross på Lånkebanen.
Et stort arrangement på kanskje
Europas beste bane, utfordrende og
rask! Stjørdal MC har drevet rallycampen på Frigården de to siste
årene, vi satser på dette også i 2013.
Velkommen, dagstur, kaffe, middag
eller overnatting. See You In Hell!
www.rallycrossinhell.com

Når dette skrives er det nøyaktig på dagen 1/2
år siden jeg og 4 andre i klubben dro til Isle of
Man og årets TT-races. Hva er nå dette? Jo,
godt organisert galskap på 2 hjul over en ca.
65 km lang strekning på øya ute i Irskesjøen.
Løpet ble først arrangert i 1907. Opplevelse!
Og som jeg gledet meg. Karstein og Iver hadde vært der før, og de la på ingen måte noen
demper på reiselysten. Sjelden er de to enige,
men i denne saken var de begge skråsikre, og
enige. Dette blir en fantastisk tur! Bjørn og
undertegnede var førstereisgutter, det samme
med Dag L. Svein N. kom noen dager senere.
Vi bodde i den største byen på øya - Douglas,
på et veldig ok hotel langs hovedgata gjennom
byen. 11 fantastiske dager; sol og regn, busstur og trikketur, hesteskyss, taxi og mange km
til fots. Manx historiske Museum, MC museum,
Great Laxey Wheel, Castletown og møte med
hyggelige folk fra hele verden. Opplevelse!
Og som jeg gledet meg. Når kom første MC? Vi
sto ved Quarter Bridge, og vi var aldeles ikke
alene. Fy f…..der kommer det en. For en fart
(foto under), og traseen var ikke akkurat
sikret for evt. uhell. Fullt skuv rett etter start.
Ståpels konstant de første 15 minuttene. Helt
toillåt!! Andre dager var vi ved Bungalow på
fjellet, Braddan Bridge og Creg Ny Baa.
Vi shoppet (sort garderoben ble utvidet), vi
spiste kinamat hver dag (hun som drev
hotellet var kinesisk) og drakk godt øl.
Guinnes, Leffe brown, Tsingtao m.m. Dag og
jeg var på ”Pink Floyd-konsert” med et meget
bra coverband; ”Pigs Can Fly”. Opplevelse!
Og som jeg gledet meg. Til hver dag! Når
brøken forventning/opplevelse kom ut riktig,
ja da er det artig å være på tur. Stor stor takk
til gode reisekamerater. DU må også planlegge
en tur til TT-race på Isle of Man. 85.000 turister gledet seg i år. Ca. 12.000 MC kom til øya
med ferje. Det satte heftig liv og lyd på byen!
Under er noen få bilder fra turen, arkivet de
kommer fra er stort. En trivelig billedkveld på
klubben kanskje? Vinteren er ennå lang……...

I neste Nyhetsbrev kommer nytt bilde fra ”Det gamle arkivet”. Send oss gjerne bidrag.
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