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Våre medlemmer
Karstein Hollås har vært
medlem siden 1986. Kreativ
kar som gjør det meste.
Også tegnestift føres med
kunstnerisk hånd. Har
tegnet klubbens logo. GSX
750 R og Harley i stallen.

1. mai, Trondheimsfjorden rundt
Ja, da er det ikke mange dager igjen
til 1. mai. Ny tur med start på torget
i Stjørdal kl. 10.00. Åpent for alle til
å delta. Hva med frokost på Quality
Hotel i gata fra kl. 08.00? Kaffe på
klubben kl. 15—18. Velkommen!

Stjørdal MC — ny webside
Rett før jul kom vi på nett med ny
webside. Artig det, og så var vel ikke
den gamle sida noe særlig sexy heller. Vi jobber fortsatt med å lære
oss programvare. Lenge etterlengtet
fotogalleri kommer, og så må medlemsbilder oppdateres. Noen få av
oss har blitt noen år eldre. Merkelig
fenomen det der!
Det er Per Claussen (HD-kaill) som
har hjulpet oss. Dyktig han!

Grillkvelder
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Stjørdal MC inviterer på nytt:
Torsdag 16. juni og torsdag 18.
august, begge dager kl. 17 — 20
ved klubbhuset.
Salg av grillmat og kaffe m.m.
Begge dager — åpent for alle!

MC-UTSTYR PÅ STJØRDAL
Endelig har vi fått større butikk
på Stjørdal. Høy Puls selger all
slags kjøreklær, regntøy, sko,
hjelmer, bagasjeutstyr, oljer og
diverse rekvisita.
Kjøreklær også for moped og
snøscooter. I tillegg godt utvalg
innen snowboard med utstyr.
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. Ta lappen!!
Det var vel nok god reklame :-)
Innehaver — Svein Nordby —
er medlem i Stjørdal MC.

EM RALLYCROSS

Denne gang skal vi ikke så langt tilbake
i tid. Oppunder taket—i 2. etasje—på dette
hadde vi klubblokale i 98 og 99. Den som
kom på klubbkveld kl. fem på sju måtte stå.
I etasjen under drev Svein butikken Høy
Puls. Både butikk og MC-lokale har vokst
seg betydelig større siden den gang.

Vinteren ER snart over. Like om et eller annet
hjørne skinner sola, og de gode varmegradene
ligger der ute et sted og lader seg opp til
omsider å få slippes løs på oss. Snart!! MCfolket er stort sett tålmodige personer, og når
telen går og sola kommer er det på nytt vår.
Kun bøndene elsker våren mer enn MC-folket.
Men MC-folket trenger ikke å elske bøndene.
De mest ivrige på 2 hjul er på veiene lenge
før bøndene sprer sine ”duftende godsaker”.
Noe legger seg på veien, det skal du passe deg
for. Noe lurer seg inn under hjelmen og ligger
der som en vond eim og forteller at nå er det
vår igjen. Endelig!
Husk på at det er med stor forsiktighet at
motorsykkelen ruller de første milene. Kuskiten, bilistene, løsgrusen og de siste farlige
minusgradene med is har gjennom tidene felt
mang en motorsyklist. Sørg for å gjøre ditt for
ikke å bli en del av statistikken. Husker selv
hvor ivrig jeg var i april måned for en del år
siden. Kaldt—men artig, et halvt år siden sist!
Noen velger å ta et fornuftig oppfriskningskurs
om våren, det kan være lurt. Flere klubber
arrangerer det, og på bane i trygge omgivelser får du testet både sykkel og kropp. Begge
to kan være noe rustne etter en lang vinter.

Året var 1998

lille huset i Kirkevegen i Stjørdal sentrum

I dag, tirsdag 22. mars klokka 20.37, er det
lite som tyder på at MC-sesongen snart står
for tur. Værgudene leker med oss og det er
ikke særlig kjælent og pent det de driver
med. Tunge skyer, minst orkan i kastene og
sludd, snø, regn m.m. kommer mot oss vannrett med rå og uforutsigbar kraft. Tøft sier
noen, andre mener at nå får nok være nok.
Vinteren må da begynne å slippe taket!

25.—26. juni kjøres én av 10 EMrunder i rallycross på Lånkebanen.
Et stort arrangement på en bane
som er betydelig utbedret både for
utøvere og publikum det siste året.
Europas beste bane, utfordrende og
rask! Og den ligger i Stjørdal. Tøft!
Stjørdal MC skal drifte ”EM-camp”
på Frigården, like ved klubbhuset.
Plass for telt, bil, vogn, bobil og
buss. Eget område for MC. Vi vil
søke om ambulerende bevilling og
har åpen bar, salg av frokost og
varmmat. Velkommen til en fartsfylt og spennende helg på Hell!

Nyt vårpussen, nyt MC-praten, nyt vårdagene,
nyt lufta og duftene, nyt den første kafferasten, nyt lyden av de forskjellige motorsyklene som passerer mens kaffekoppen tømmes.
Sørg for at du selv også får nyte en ny sesong.
Jeg gleder meg—det vet jeg at du også gjør.
Nyt sommeren! Livet er herlig dere :-) Vår!
OP

Tankene våre har
sol og sommer i
sikte……..

www.rallycrossinhell.com
I neste Nyhetsbrev kommer nytt bilde fra ”Det gamle arkivet”. Send oss gjerne
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