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• Bort med wire-rekkverk
• Intervju med
samferdselsministeren
• Treff & tur
• Siste takk til Wenche

Vi ønsker
våre medlemmer

god jul og godt nytt år

COMFORT SEAT

Vinterkampanje
Til og med 10.01.21

Bestill Comfort Seat idag!

Nå er det vinterkampanje på Bagster Comfort Seat. Standardsetet på din MC bygges om av Bagster.
Du får bedre komfort med Gel og du kan velge fargekombinasjon selv.

Gel inside!
Slik gjør du:
1.

Bestem fargekombinasjon.
Betjeningen har fargeprøver.

2.

Lever setet når du vinterlagrer sykkelen.

3.

Sett på ditt nye sete til neste sesong!

VINTERPRIS

6.270,-

Setet sendes inn for ombygging.

Ferdig sete returneres fra Bagster i løpet av vinteren.

 Topp komfort
 Håndverk av høy kvalitet

FINN DIN FORHANDLER HOS SPS.NO

Flere og flere kjører om
vinteren...
Pigg- og piggfrie vinterdekk til
MC, Moped og Scooter.
Finn din dimensjon hos din
nærmeste forhandler.

Finn din forhandler hos sps.no
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Et papirløst NMCU?
brukt til mye annet.
Undertegnede elsker MC-blader. Jeg har 40
For det andre handler det om hva NMCU er,
komplette årganger av Cycle og Cycle World,
og ikke er. I forhold til ressurs- og pengebruken
hauger og lass med Motorrad, Motorcyclist,
kan man noen ganger få en følelse av at NMCU
MC-nytt, Bike og MC-avisa. 25 år med
er et «bladhus», og at det viktigste vi gjør er å
medlemsbladene til American Motorcyclist
produsere et motorsykkelblad. Det er jo ikke
Association (AMA) og den amerikanske BMWtilfelle. NMCU er en interesseorganisasjon, og
klubben (BMWMOA) måtte vike plassen da vi
skal først og fremst ivareta våre medlemmers
flyttet for et par-tre år siden, men «MC-bladet» til
MC-politiske interesser. Det krever blant annet
NMCU har jeg tatt vare på. Det eldste, nr 1/1980,
er en liten, stensilert sort-hvitt trykksak i A5-format effektiv kommunikasjon. Og da er vi kommet til
mitt tredje poeng:
– ganske forskjellig fra den trykksaken du har
For det tredje er det nemlig ikke lenger nødvendig
holdt i hendene de siste årene.
å lage en egen trykksak, og distribuere denne
Men jeg skjønner at vi blad-elskere har de beste
gjennom posten, for å kommunisere
årene bak oss. Selv ærverdige
med medlemmene. Internett og den
Cycle World måtte kaste
digitale revolusjonen har åpnet
inn håndkleet tidligere
Selv ærverdige Cycle
opp kommunikasjonsmuligheter
i år, og vil heretter kun
World måtte kaste inn
og -kanaler som vi bare kunne
eksistere på nett. I likhet
drømme om før i tiden. Moderne
med Motorcyclist, som la
håndkleet tidligere i år
kommunikasjonskanaler muliggjør en
ned papirutgaven for flere
bedre og mer effektiv kommunikasjon
år siden. Bildet er likevel
til flere mennesker på kortere tid til lavere
ikke hel-svart. Tyske Motorrad
kost enn den gamle, analoge, «papir-i-postkassa»
lever i beste velgående, og i Norge framstår
metoden. Sånn er det bare, og det er en
både MC-avisa og Bike som livskraftige og vitale
virkelighet vi må forholde oss til.
publikasjoner. Det vil de forbli så lenge det finnes
At NMCUs sentralstyre nå ønsker å digitalisere
mange nok som fortsatt vil betale for den unike
all kommunikasjon betyr ikke at vi senker
godfølelsen det gir å sette seg godt til rette med
ambisjonsnivået. Tvert imot: Dette vil kreve enda
en kaffikopp og lese gjennom det siste nummeret
mer av oss, for «det er en jungel der ute» og
av favoritt-bladet. Særlig i vinterhalvåret.
mange som kjemper om vår oppmerksomhet.
Hvorfor har da NMCUs sentralstyre besluttet
At vi ønsker å legge ned MC-bladet i sin
å ikke distribuere herværende nummer av
nåværende form betyr heller ikke at vi er imot
MC-bladet på papir? Og hvorfor vurderer det
motorsykkelblader generelt. Tvert imot: Vi ønsker
samme sentralstyret å foreslå en vedtektsendring
dem alt vel og et langt liv!. Vi tror bare ikke det er
for årsmøtet i februar, der MC-bladet legges ned i
vår oppgave å lage disse bladene ..
sin nåværende form?
Begrunnelsen er tre-delt.
For det første handler det om økonomi. Det
Odd Terje Døvik
koster ca 100 000 pr nummer å utgi MC-bladet.
Leder, sentralstyret
5 nummer i året blir en drøy halv million, og da har
vi ikke satt en prislapp på alt arbeidet som kreves
for å lage et blad – arbeidstimer som kunne vært
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Norsk Motorcykkel Union er en
interesseorganisasjon for norske
gatemotorsyklister. NMCU ble
stiftet i 1972 og har 11000
medlemmer. MC-bladet er et
medlemsblad for medlemmer i
NMCU.

Utgivelsesplan:

Ansatte:
Bjørn M. Magnussen
Frode Asphaug-Moe
Bård Vikestad

96

Side 4–5
Nytt fra
sekretariatet

Leder

07

Innhold

Tr y k k s a k

MC-bladet nr. 5 - 2020 3

Nytt fra sekretariatet

Nedbemanner sekretariatet for å redusere kostnader.

Forbereder flytting til Oslo fra Moss

Alt tyder derfor på at 2020 blir et nytt år med
underskudd, og det må organisasjonen ta
på alvor.

Viktig å ta grep for å styrke NMCU
fremover
Leder av sentralstyret, Odd Terje Døvik,
understreker at dette er en utvikling hele
organisasjonen må bære ansvaret for,
inkludert sentralstyret.

Tidligere i høst ble det kjent at NMCU vil samlokalisere sekretariatet
med Norsk Motorsportforbund (NMF) på Ullevål stadion fra mai neste
år. Dette er ett av flere grep som nå tas for å effektivisere arbeidet og
styrke slagkraften til NMCU. Sentralstyret i NMCU har også besluttet å
gjennomføre en nedbemanning ved sekretariatet. Konkret innebærer
det en reduksjon fra 3,2 til 2 årsverk med virkning fra 1. februar 2021.
TEKST: NMCU FOTO: ARKIV

E

n rekke organisasjoner i Norge har
opplevd fall i medlemstall i de senere år
og utviklingen har også nådd NMCU.
Selv etablerte bilorganisasjoner som NAF
opplever fall, på samme måte som mye av
organisasjonslivet for øvrig. Alle tar nå grep
for å sikre at de kan jobbe på en bedre måte
for medlemmene i fremtiden, og det blir
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også viktig for NMCU. Dette blir et sentralt
agendapunkt på årsmøtet i februar neste år.
Sentralstyret er bekymret for den
økonomiske utviklingen i organisasjonen,
der de siste årenes underskudd har tært
på den oppsparte egenkapitalen. Selv om
regnskapet hittil i år viser store besparelser
på utgiftssiden har NMCU ikke fått den
medlemsveksten vi hadde ambisjoner om.

-

Sentralstyret har jobbet hardt for å
følge opp ambisjonene gitt av årsmøtet
i februar. Men vi må dessverre innse
at vi ikke har klart å nå målsettingene.
Det beklager vi. Derfor er det også vårt
ansvar å ta alle nødvendige grep i den
situasjonen vi er inne i. Sentralstyret
kan ikke forsvare en utvikling der
vi fortsetter å budsjettere med en
medlemsvekst som vi ikke klarer å
realisere, sier han.

-

Vi vil derfor fremme et budsjettforslag
for årsmøtet som bygger på dagens
faktiske medlemstall, og som viser en
positiv bunnlinje. Det krever brutale
kostnadskutt som dessverre rammer
våre dyktige ansatte på sekretariatet,
men som er helt nødvendig for å sikre
organisasjonens videre eksistens.

-

Frem mot årsmøtet vil vi legge opp
en offensiv plan for hvordan vi skal
skape en fornyet kraft og engasjement
i NMCU, noe som i sin tur vil sikre
oss en solid økonomi og et godt
medlemsgrunnlag.

Beslutningen om å flytte sekretariatet til
Oslo, og etablere kontorfellesskap med
Norsk Motorsportforbund (NMF), er også
et viktig grep for å drive mer effektivt.
NMF organiserer «sports-delen» av norsk
motorsyklisme, og de to organisasjonene
forventer en rekke positive synergier knyttet
til en slik samlokalisering. For NMCU gir
flyttingen og samlokaliseringen i tillegg en
kostnadsbesparelse.

Nytt fra sekretariatet
Økt digitalisering
Sentralstyret vil også fremme forslag om
en omfattende digitalisering av NMCUs
kommunikasjonsarbeid. I dag bruker
organisasjonen store ressurser på å
produsere et MC-blad på papir.
-

Papir er dessverre en kommunikasjonsform som utviklingen på mange
måter har løpt fra, sier Odd Terje Døvik.

-

I det digitale ser vi mange gode og
effektive muligheter. Sentralstyret vil
derfor foreslå for årsmøtet i februar at
MC-bladet legges ned i sin nåværende
form, og at ressursbruken vris over
mot digitale kanaler, herunder sosiale
medier. Det vil øke vår synlighet og

Sentralstyret er overbevist om at NMCU
fortsatt har en jobb å gjøre:

gjennomslagskraft, og gi betydelige
kostnadsbesparelser. Over tid vil dette
kunne gi rom for ny ekspansjon, men
da basert på en bærekraftig økonomi.

-

Vi må innse at vi lever i en tid som krever
omstilling, og det er vi klar for. Dette
handler om å rigge organisasjonen for
videre innsats i en verden som stadig
endres og hvor alt digitaliseres rundt
oss, sier Odd Terje Døvik. Han legger
til:

-

En verden der våre rettigheter, og vår
frihet til å kjøre sykkel uten unødvendige
begrensninger, ikke kan tas for gitt!

Sentralstyret har forøvrig besluttet at
MC-bladet #5/2020 kun vil bli distribuert
digitalt. Bare det gir en besparelse
inneværende år på ca. 100.000 kroner.

NMCU er viktig for motorsyklisten
Norsk Motorcykkel Union ble etablert for å
sikre norske motorsyklisters rettigheter, og
har i snart 50 år stått på for motorsyklistene.
Vi har levert resultater som langt overstiger
det man kunne forvente gitt de tilgjengelige
ressurser.

Livstidsmedlemskap
www.nmcu.org
Nye livstidsmedlemmer i NMCU
093

Lars J. Tjelmeland

102

Elias Isak Eliassen

112

Robert Hunnes

094

Karin Ljunggren

106

Maria del Carmen Kolstø

113

Sigurd Klyve Grytten

095

Ole-Marius Aspelund

107

Vegard Hagen

114

Rajeev Lehar

096

Erling Magnar Malja

108

Nina Margrethe Smørsgård

115

Kim Daniel Johansen

098

Lise Karine Ringstad

109

Morten Hammerø Kolstad

116

Tuva Fredhall Lannerstedt

099

Arne Gran

110

Kjell Færestrand

117

Håkon Åbergsjord

100

Siv Kristoffersen

111

Svein Rygh Klæboe

118

Dane Georg Kristoffersen
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Aktuelt

Engasjerende
kretslederkonferanse
Tillitsvalgte og ansatte i NMCU
fikk siste helga i oktober
faglig påfyll i forbindelse med
kretslederkonferansen på
Gardermoen.
TEKST: FRODE ASPHAUG-MOE

F

lere eksterne gjester stilte velvillig opp
og fortalte om alt fra sittestilling til
MC-forhandlernes kamp for tilværelsen.
Klaus Ottersen fra trafikksikkerhetsavdelingen hos Statens vegvesen (SVV) innledet
galgenhumoristisk med å fortelle:
– Jeg har drevet med ulykker siden 1980,
så dødsulykker har fulgt meg hele veien.
De siste årene har jeg jobbet med å se
på dødsulykker i trafikken og utarbeide
ulykkesrapporter.
Han kom deretter inn på to kjente fenomen
når det gjelder MC-ulykker, nemlig at det
er mange utforkjøringsulykker og at ved
gruppekjøring er det ofte nummer to i rekka
som kjører ut. Videre ga han uttrykk for at
det har vært flere ulykker der utfallet kunne
vært helt annerledes, og da med tanke på
sideterreng og rekkverk.
– Det er ikke nødvendigvis hastigheten som
er problemet, men hva du treffer hvis uhellet
er ute, sa Ottersen.
I og med at han selv er en aktiv motorsyklist,
var han fullt innforstått med at mange
foretrekker å bruke den delen av veinettet
som fylkeskommunene overtok ansvaret for
sist nyttår.
– Det er ikke noe artig å kjøre E18 fra Oslo
til Kristiansand. For motorsyklister er det
fylkesveiene som er interessante å kjøre, slo
Ottersen fast, og fikk bekreftende nikk fra
omkring 25 tillitsvalgte NMCU-ere i retur.

MC-salg i koronatid
Generalsekretær Olaf Olstad i Norsk
MC-forhandlerforening (NMCF) kunne fortelle
om den brutale virkeligheten MC-forhandlerne
lever i.
– Det er ikke salg av nye motorsykler som gir
forhandlerne den store inntjeningen. I tillegg
har valutakursen med svak norsk krone
svekket forhandlernes fortjeneste ytterligere.
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NAFs Morten Fransrud i kalvbeint positur for å vise riktig fotstilling. (Foto: Frode Asphaug-Moe)

Fortjenesten kommer når det er sykler på
veiene som trenger service, dekk og andre
deler. Det er totalbestanden av motorsykler
MC-bransjen lever av, meddelte Olstad, og
ga så en rapport fra MC-bransjens møte
med korona-pandemien.
I starten av MC-sesongen var det
foruroligende stille i butikkene, men likevel
ikke verre enn at det kun ble noen få

Sagt på konferansen:
«I starten var 170 trafikklærere samlet
- og de ble ikke enige om hva som er
riktig sporvalg i sving»
Morten Fransrud, NAF

«Vi motorsyklister kan se bilførerne i
hvitøyet, men de ser oss likevel ikke»
Bård Morten Johansen, TT

«Pengene som kommer inn i form av
forelegg går uansett ikke til oss i UP»
Josef Reng, UP

«Det er ikke nødvendigvis hastigheten
som er problemet, men hva du treffer
hvis uhellet er ute»
Klaus Ottesen, SVV

«Det er ikke salg av nye motorsykler
som gir forhandlerne den store
inntjeningen»
Olaf Olstad, NMCF

permitteringer hos de drøyt 30 NMCFtilknyttede MC-forhandlerne.
Noen MC-forhandlere ville ikke legge
alle eggene i samme kurv, og delte
derfor arbeidstida til de ansatte. På den
måten kunne forhåpentligvis deler av
arbeidsstokken være operativ hvis noen på
det ene «skiftet» skulle bli korona-smittet
eller ilagt karantene.
I starten av sesongen falt dessuten
omsetningen i utstyrsmarkedet drastisk,
men utover sommeren ble det mer fart i
verkstedoppdragene.
– Mange av dere har nok opplevd at
kapasiteten på verkstedene har vært for
dårlig. Det må vi bare beklage, men sånn ble
det, erkjente Olstad.

UP med samfunnsoppgave
Josef Reng hadde tatt turen fra Utrykningspolitiets (UP) hovedsete i Stavern. Og som
den MC-entusiasten han også er, opplevde
han slett ikke at har var kommet inn i «løvens
hule».
– Vi vet at mange ser at UP faktisk har en
viktig samfunnsoppgave knyttet til trafikksikkerhet. Samfunnsoppdraget vårt er politisk
forankret i Nullvisjonen, innledet Reng, og
viste dernest til politiets egen innbyggerundersøkelse. Denne undersøkelsen viser at
det den norske befolkningen er mest redd
for er å bli skadet i trafikken.

Aktuelt
Så serverte gjesten fra UP en tankevekkende
faktaopplysning:
– UP skal bidra til å redusere antall drepte
og hardt skadde i trafikken. Da kan
det virke paradoksalt å være underlagt
Justisdepartementet, som ikke har noen
mål om trafikksikkerhet. Men det har
Samferdselsdepartementet …
Han kom så med en erkjennelse om at UP
nesten aldri klarer å måle om det etaten gjør,
faktisk virker. Imidlertid kunne han slå fast at
UP ikke har noen inntjeningskrav med tanke
på utstedelse av forelegg for trafikkforseelser.
– Pengene som kommer inn i form av forelegg
går uansett ikke til oss i UP, understreket
Reng overfor forsamlingen.

Viktige blikk
Bård Morten Johansen fra Trygg Trafikk
(TT) har et glødende engasjement både
for motorsykkelkjøring og trafikksikkerhet.
Han benyttet taletiden til å rette blikket mot
nettopp blikkbruk.
– Vi motorsyklister kan se bilførerne i hvitøyet,
men de ser oss likevel ikke. Bilister er mest
redd for store kjøretøy. Jeg kunne tenkt meg
å få til et forskningsprosjekt for å finne ut av
dette med å bli sett av bilister, sa Johansen,
og fortsatte med å minne om motorsyklisters
egen blikkbruk.
– Blikkbruk er viktig ved svingkjøring! Hva
gjør superbrukeren av motorsykkel? Og
hva gjør den uerfarne motorsyklisten? Jeg
er usikker på hvor mye førerutviklingskurs
eller rustløsningskurs har å si. For meg
er det ulike ting. Hvor mange er det som
kommer på etterutdanningskurs? undret
TT-representanten.

Kjøreteknikk i praksis
Og dermed ble ordet gitt til Morten Fransrud
fra Norsk Automobilforbund (NAF), som
innledet med å minne om at NMCU allerede
i 1998 krevde en forbedret føreropplæring
for
motorsyklister.
Bakgrunnen
var
flere sesonger med mange og alvorlige
MC-ulykker.

Konferansedeltakere med trygg smitteavstand. (Foto: Frode Asphaug-Moe)

Politiinspektør Josef Reng fra UP understreket
etatens samfunnsansvar.
(Foto: Frode Asphaug-Moe)

Olaf Olstad fra NMCF kunne melde om små
marginer og tøffe korona-tider.
(Foto: Frode Asphaug-Moe)

– I starten var 170 trafikklærere samlet - og de
ble ikke enige om hva som er riktig sporvalg
i sving. Men i 2005 kom det ny læreplan
og ei håndbok for presis kjøreteknikk. Den
skulle vært revidert i år, men på grunn av
korona-situasjonen ble det ikke gjort, fortalte
Fransrud.
Han opplyste at NAF i 2015 hadde et
pilotprosjekt
med
landeveiskurs
for
motorsyklister, og at dette i 2017 førte til det
vi i dag kjenner som «Sikker på MC».

– Når vi er ute og kjører, er det hele tida
situasjoner som potensielt kan bli farlige.
«Sikker på MC» tar utgangspunkt i disse
situasjonene, fortalte Fransrud, før han ga
tilhørerne en kjærkommen anledning til
beinstrekk.
Med lett kalvbeint positur demonstrerte han
hvordan rett fotstilling gjør det enklere å få
god forankring mot tanken når man sitter på
sykkelen.

HEARsafer Biker

RABAT T TIL

NMCU

MEDLEMME

R

2

ÅRS
GARANTI

•

HEARsafer Biker er formstøpte hørselvern
spesialtilpasset for MC-bruk.

•

HEARsafer Biker fjerner vind og bakgrunnstøy
så du får et klart og tydelig lydbilde.

•

Vi har samarbeidspartnere for
avstøpning over hele landet.

Her finner du oss:
Storvegen 21, 2420 Trysil
Østensjøveien 15D, 0661 OSLO

Tlf: (+47) 62 45 43 45
E-post: POST@HEARSAFE.NO
Web: WWW.HEARSAFE.NO
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Aktuelt

Samferdselsministeren under lupen:

Bra at NMCU utfordrer oss
– Det er alltid bra for myndighetene å bli utfordra av brukerorganisasjoner,
og NMCU gjør en veldig god jobb i så måte, sier samferdselsminister Knut
Arild Hareide (KrF) i løpet av tiden vi har til rådighet med ham.
TEKST: FRODE ASPHAUG-MOE

I

utgangspunktet skulle vi mye tidligere i år
ha presentert et intervju der en blodfersk
samferdselsminister skulle få gjøre rede for
sine tanker om motorsykkelens berettigelse i
det norske trafikkbildet. Koronasituasjonen
satte imidlertid brått en stopper for et
personlig møte i Samferdselsdepartementet.
Som følge av lavere smittetall og lettere
restriksjoner i høst, ble NMCU ønsket
velkommen til departementet i slutten av
oktober, men dagene før det avtalte møtet
økte smitterisikoen kraftig. Ikke noe personlig
møte, med andre ord. Men videomøte gjør
nesten samme nytten, og som avtalt ser vi
hverandre i øynene, dog fra hvert vårt kontor.

Misunnelige bilister
Samferdselsministeren slipper ikke unna den
innledende «lakmustesten» for å høre om
intervjuobjektets erfaring med motorsykkel.
Rett på sak:
– Kjører du motorsykkel?
– Jeg har ikke «lappen» for motorsykkel, men
jeg har selvfølgelig sittet bakpå. Vi er fem
brødre, og to av dem har «lappen» for MC.
Det er et par år siden jeg sist satt bakpå en
MC, og jeg kan absolutt anbefale å gjøre det.
Jeg har selv vurdert å ta «lappen» for tung
MC, men jobb og familie gjør det vanskelig å
finne tid til det.
Dette tyder bra. Men kan han likevel sitte med
fordommer om motorsyklister som skjeggete
banditter, eller kanskje notoriske råkjørere av
verste sort? Eller begge deler?
På skjermen ser vi at statsråden lener
seg tilbake og samtidig viser et åpent og i
imøtekommende kroppsspråk.
– Av motorsyklister har du alle varianter.
MC-folk er akkurat som resten av
befolkningen, med alle typer mennesker. Og
så tror jeg bilister, på en varm sommerdag,
ofte misunner motorsyklister både når det
gjelder frihetsfølelsen, avkoblingen med
kjøringen og selve hobbyen. De kan også
misunne selve motorsyklistenes miljø,
som er veldig kontaktskapende. Det er et
fellesskap ved å kjøre motorsykkel, sier
samferdselsministeren jovialt.

Eggdelere og pendlerparkering
Så trekker statsråden inn partikollega Dagrun
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Siden pressekonferansen om Nasjonal transportplan (NTP) i høst, ser samferdselsminister Knut
Arild Hareide ut til å ha blitt mer bevisst på så vel
NMCU som motorsykkel sådan.
(Foto: Frode Asphaug-Moe)

Eriksen, som var stortingsrepresentant i
nesten 14 år. Hun var med i Holy Riders og
ihuga motorsyklist, noe som åpenbart ikke
har gått Hareide hus forbi.
Statsråden bøyer seg fram for å se oss
i hvitøyet når vi sier vi vil trekke fram
noe som står i Kristelig Folkepartis eget
stortingsprogram for perioden 2017– 2021.
Han vet ikke hva vi sikter til, og ser oppriktig
spent ut på hva som måtte komme. Kanskje
han får et forklaringsproblem?
– Vi siterer at på side 114 i KrFs
partiprogram står det som følger: «KrF vil
sette opp MC-vennlige underskinner på
rekkverk i farlige svinger og sette i verk flere
trafikksikkerhetstiltak også med tanke på
motorsykler (nullvisjonsveier for MC)». Hva
har blitt gjort for å følge opp deres eget
program?
– Dagrun var veldig opptatt av rekkverk og
sikkerhet for motorsyklister. Selv var jeg med
i transport- og kommunikasjonskomiteen
for ti år siden, så jeg vet om denne
problemstillingen. Det var vel «eggdelere»
dere kalte det? Vi så at den type rekkverk
hadde katastrofale følger for motorsyklister,

og det settes derfor ikke opp nye slike
rekkverk lenger der dette vil øke risikoen for
skader for motorsyklister.
– Hvordan er dette punktet i
stortingsprogrammet fulgt opp?
– Jeg tror det er bra at vi utfordrer Statens
vegvesen på bruken av underskinner.
– På samme side i programmet står
det at «KrF vil satse på matebusser
[…] og bygge parkeringsplasser langs
hovedtransportårene slik at pendlere kan
benytte buss og tog på hovedstrekningene».
Det kan gjerne være plass til fire–fem MC-er
på en bilplass. Vil du gjøre noe for å legge
til rette for MC-parkering for å utnytte
pendlerplassene bedre?
– Vi ønsker at det skal være mulig å både
ta bil, MC og sykkel til pendlerparkeringene.
Vi er opptatt av at folk skal ha mulighet til
å bruke kollektivtransport, og vi får kritikk
for at det er dårlige parkeringsforhold ved
knutepunkt. Det gjelder også for muligheten
til å lade el-biler. Dette jobber Bane NOR
med finne løsninger på

Farlige bilister
Allerede innledningsvis var statsråden dus
med MC-bladets skribent. Det er lenge siden
det var kutyme å henvende seg til ministeren
i De-form eller tredjeperson.
– Anser du motorsykkel som en naturlig del
av trafikkbildet i Norge?
– Ja, så absolutt! Jeg tror det er en effektiv
måte å komme fram på, og det er ofte at
folk er alene i en stor bil. Vi ser jo hvordan
motorsykkel blir brukt andre steder i Europa.
Og så er det viktig med trafikksikkerhet. Vi
har opplevd en del MC-ulykker med folk
som har hatt pause fra MC-kjøringa. Det er
positivt at de unge får god opplæring, og det
viser hvor viktig det er. Jeg vet også at bilister
som ikke er årvåkne er de farligste for dere.
Det er lettere å se et stort kjøretøy enn en
motorsykkel i trafikkbildet.
– Anser du motorsykkel som et nyttekjøretøy?
– Ja! På samme måte som sykkel eller bil.
Både sykkel, bil og motorsykkel er både
nytte- og rekreasjonskjøretøy.
Når samferdselsministeren har brakt ulykker
og trafikksikkerhet på banen, tar vi ballen og
viser fram et eksemplar av Full kontroll-boka,
som blir brukt av mange aktører i forbindelse
med føreropplæring på MC. I stedet for å se
intervjueren i øynene er det nå forsida av Full
kontroll-boka som fyller skjermen hans. Han
bøyer seg fram og myser litt og lener seg
tilbake igjen. Så nikker han anerkjennende.

Aktuelt
– Det er bra at dere deler den kunnskapen
og kompetansen dere har. Og det er bra at
dere har kontakter og muligheter til å formidle
dette. Men vi politikere sitter også med et
ansvar, svarer ministeren, og smugkikker i
kameraet for å sjekke om vi ser fornøyd ut
med svaret.
– Synes du det er urimelig av en
interesseorganisasjon som NMCU at vi
forventer at også motorsyklisters behov
skal ivaretas når det gjelder infrastruktur,
transportløsninger og annet som direkte
angår oss?
– Nei, det er deres jobb å gjøre det, og det er
naturlig at dere presser oss. Hele transportområdet er mer komplekst nå enn før.

«Det er ekstremt
korona-trygt å kjøre
motorsykkel»
Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Skryt til NMCU
Det er ikke akkurat en liten jobb å være
samferdselsminister. Denne statsrådposten
innebærer nemlig det politisk overordnede
ansvaret for postvirksomhet, luftfarts-,
veg- og jernbanesektoren, riksvegferjer,
kystforvaltning og havne- og sjøtransport.
Det er praktisk umulig at ett eneste menneske
skal ha den hele og fulle oversikten over alt
som rører seg innen alle disse sektorene.
– Kjenner du til NMCU og hva vi driver med?
– Jeg kjenner til dere på overordna plan, og
kjenner organisasjonen som flink til å løfte
fram debatten om motorsyklisme. Og jeg vet
at myndighetene har fått mange gode innspill
fra dere.

Personlige MC-skilt
MC-bladets tilmålte tre kvarter til å komme
den relativt ferske samferdselsministeren
under huden tikker mot slutten, og vi gir ham
muligheten til å fremme sitt eget budskap til
norske motorsyklister. Han trenger ikke tenke
seg lenge om, og benytter høvet til å si noe
som faller i god jord hos oss.
– I denne korona-tiden har MC vært en ekstra
god venn. Det er ekstremt korona-trygt å
kjøre motorsykkel! Jeg er positiv til MC, men
er også veldig opptatt av trafikksikkerhet. Vi
har altfor mange ulykker med motorsykler,
men jeg vet at alle ikke er motorsyklistenes
feil, sier Hareide, og nikker smilende for å
understreke velvillighet til en ganske stor
velgergruppe.
Også MC-bladets utsendte benytter
anledningen – eller høvet, som statsråden
uttrykker det – til å relansere en sak NMCU
luftet med det forrige politiske regimet som
styrte Samferdselsdepartementet, nemlig
mulighet til personlig nummerskilt også på
MC.
I 2014 foreslo nettopp KrF å åpne for såkalte
personlige bilskilt, noe som ble enstemmig
banket gjennom i Stortinget. Og for tre år
siden var ordningen på plass for biler. Men
altså ikke motorsykler.
– Kan du tenke deg å åpne for personlige
skilt også for motorsykler?
– Det ble åpna for denne ordningen
for biler. Inntektene fra dette går til
trafikksikkerhetstiltak. Vi ser på muligheten til
dette også for MC, men jeg kan ikke si når
det måtte bli noe av.
Når vi takker for praten og gjør oss klar til
å logge av videomøtet, gir samferdselsministeren signal om at han etter intervjuet vil

ha NMCU og MC-sikkerhet mer i tankene i
de tilfeller motorsyklisters interesser også bør
legges vekt på.

Fakta om personlig kjennemerke:
• Den som søker om personlig
kjennemerke er ansvarlig for å velge en
tegnkombinasjon som etter alminnelig
oppfatning ikke er støtende, eller på annen
måte medfører ulempe for noen. Ved
vurderingen av om en tegnkombinasjon
medfører ulempe for noen, skal det blant
annet tas hensyn til immaterielle rettigheter
som varemerke eller firmanavn.

(Kilde: forskrift om bruk av kjøretøy, § 2a-2 (5)

• Overskuddet fra personlig bilskilt går
til trafikksikkerhetskampanjer som
«Belte i buss», «Oppmerksomhet» og
«Ungdom og fart». Hvilke kampanjer
som prioriteres avhenger av hvor man
mener behovet er størst. Kampanjer har
god effekt for trafikksikkerhetsarbeidet
og administreringen av dette koster
minimalt, slik at pengene uavkortet går til
kampanjearbeidet.

(Kilde:Samferdselsdepartementet)

• Det koster 9000 kroner å få bruke personlig
skilt, og du har rettigheten til det i ti år
• Teksten på skiltet kan ikke selges til andre
• Du kan overføre skiltet til et annet kjøretøy
du eier
• I andre land enn Norge, Sverige og
Danmark anbefaler Vegvesenet at du
bruker det ordinære kjennetegnet i stedet
for det personlige skiltet

(Kilde: Statens vegvesen)

• Ved utgangen av dette året ligger det an
til at personlige kjennemerker har gitt et
overskudd på 49 millioner kroner siden
innføringen i 2017

(Kilde: elbil24)

Ser på ulike måter å kunne samarbeide på til felles beste!
NMCU har i løpet av det siste
året gjennomført flere møter
med andre organisasjoner som,
på lik linje med NMCU, jobber
for at vi skal kunne holde på
med det vi liker mest; «å kjøre
motorsykkel»
En av disse organisasjonene
er Norges Motorsport Forbund
(NMF) som har en finger med
i det meste av motorsport i
Norge.
Nylig møtte NMCU igjen politisk
og administrativ ledelse i NMF.
Denne gangen deltok også
Norges Bilsportforbund. Og
som tidligere var det samarbeid
og saker av felles interesses
som stod på dagsorden.-Møter

som disse er utrolig viktige
for å skape synergier mellom
organisasjonene. Vi har mange
saker av felles interesse, i
tillegg til at vi stadig finner nye
områder å samarbeide på.
Store som små, sier president
i Norges Motorsportforbund,
Emilie Westbye.
-De siste møtene har vært
tilrettelagt av NMF på deres
kontorer på Ullevål, der praten
sitter løst og hvor man kan
lufte store og små ideer. Alle
er interessert i å bidra og jeg er
sikker på at alles medlemmer
samlet sett vil dra stor nytte av
samarbeidet, sier daglig leder i
NMCU, Bård Vikestad

Generalsekretær i NMF,
Tony Isaksen

President i NMF, Emilie F. Westbye
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NMCU fikk uttelling for «korona-innspill»:

Nå fjernes «eggdelere» på E6
April 2020: NMCU er raskt på banen for å sikre at MC-interessene
blir ivaretatt når regjeringen bevilger ekstra penger til å vedlikeholde
riksvegnettet.
Oktober 2020: Statens vegvesen vil fjerne deler av wire-rekkverket på
E6 nord for Oslo. NMCU har fått uttelling for innspillet!

Arbeidet er i gang
Da vi i høst presenterte denne gladnyheten
kunne SVVs byggeleder, Alman Mazumder
ved seksjon vedlikehold Oslo og Nedre
Viken, bekrefte at det var de såkalte Koronamillionene som gjorde tiltaket mulig.I første
omgang blir wire-rekkverk tatt bort på en
seks kilometer lang strekning på E6 mellom
Skedsmo og Kløfta. Dette blir gjort i begge
retninger, og dermed er det altså i alt 12
kilometer med «eggdelere» som forsvinner.
Etter planen skulle arbeidet med utskiftingen
av rekkverkene tatt til i oktober, men dette
har drøyd noen uker. Men nå er arbeidet,
som blir utført om natta, godt i gang. Dermed
bør denne strekningen være unnagjort i god
tid før jul, og dermed stå fiks ferdig til neste
MC-sesong.

Vil fjerne mer

Etter NMCUs innspill tidligere i år, står nå wire-rekkverk på E6 for fall nord for Oslo. (Arkivfoto)
TEKST: FRODE ASPHAUG-MOE

Regjeringen la i april 600 millioner kroner
ekstra på bordet for å vedlikeholde
riksvegnettet. Dette for å motvirke
permitteringer i anleggsbransjen i forbindelse
med koronapandemien.
I pressemeldingen som regjeringen sendte
ut på vårparten ble det understrekt at ekstra
penger skulle brukes til generelt vedlikehold
av de gjenværende riksvegene. For NMCU

var det da naturlig å benytte anledningen til
å minne om at noe av denne potten burde
øremerkes MC-sikkerhet.
Noen måneder senere fikk vi tilbakemelding
fra informasjonsavdelingen i Statens
vegvesen (SVV) om at innspillet hadde gitt
uttelling. Og det til alt overmål i form av å
fjerne deler av det forhatte wire-rekkverket
på E6 og erstatte det med ordinært rekkverk.

Mazumder har tidligere fortalt at utskiftingen
av rekkverkene på denne strekningen koster
omkring 12 millioner kroner. Det var altså
det som i denne omgang ble øremerket
MC-tiltak fra de såkalte Korona-millionene.
Byggelederen
avslører
imidlertid
at
vedlikeholdsseksjonen ikke har tenkt å gi
seg med dette. Neste år, når det er et nytt
budsjett å forholde seg til, ligger det nemlig
an til at arbeidet med å skifte ut rekkverket vil
fortsette nordover til Jessheim.
Tanken bak utskiftingen av «eggdelerne»
var først og fremst økt sikkerhet for
motorsyklister, men som en hyggelig bonus
for SVV er det også rimeligere å vedlikeholde
vanlig rekkverk kontra wire-patenten.

2 x nei til wire

Wire-rekkverk begynte så smått å bli tatt i bruk i Norge på 1990-tallet, og NMCU engasjerte seg lenge for
å få stoppe slike rekkverk.
Saken ble brakt til topps på politisk plan, og daværende
samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) kunne på
en pressekonferanse i 2006 erklære at NMCU hadde
fått gjennomslag for ønsket om å forby videre bruk av
«eggdelere».
Så langt, så vel.
Hos Statens vegvesen var det fortsatt noen som
omfavnet bruk av wire-rekkverk, og etter noen år ble
det tatt til orde for å oppheve forbudet fra 2006. NMCU
måtte nok en gang på banen for å argumentere imot
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gjeninnføring av slike rekkverk. Etter en ny høringsrunde
konkluderte Samferdselsdepartementet i 2013 med at
forbudet mot wire-rekkverk skulle bestå. Imidlertid ble
det til en forståelse for at «eggdelere» kunne få stå der de
allerede var satt opp.
Utskiftingen av rekkverk på E6 nord for Oslo kan være
en begynnelse på at wirene blir byttet ut mer og mer,
på samme måte som at det nå stadig blir montert flere
MC-vennlige underskinner på vanlige rekkverk rundt om
i landet.

Stadig flere
underskinner
Det kan du takke NMCU for!
I Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021 står følgende:
Statens vegvesen vil arbeide for å utstyre rekkverk i farlige ytterkurver med
motorsykkelvennlige underskinner i overensstemmelse med kriteriene
i Statens vegvesens håndbok N101.
Et resultat av meget godt samarbeide mellom Statens vegvesen og NMCU.
NMCU arbeider for å sikre norske motorsyklister muligheten til å kjøre MC med så stor frihet
og så få begrensninger som mulig. Vi har over 10.000 medlemmer, men vil gjerne bli flere!
Bli en av oss – meld deg inn i dag!

Bli med: innmelding.nmcu.org
Ring: 908 37 374
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Vedsamleren

Når det er bygget bo er det klart for hilserunde. (Foto: Jan Gunnar Mevold)

Vedsamleren 2020:

MC-treff på tampen av sesongen
Etter å ha vært sultefôret på MC-treff i hele 2020, var det forventninger
om en trivelig helg på Fjorda.
Sidevogna ble lastet med det meste man tror man trenger for en helg
på skauen i oktober.
TEKST: JAN GUNNAR MEVOLD

T

uren på fredag fra Oslo til Fjorda på
Hadeland gikk greit og var mest bare
transport.
Vel framme var det å orientere seg litt, se
etter kjente og finne en grei plass for lavvo,
stoler og bord.
Man er litt vanedyr og jeg har vanligvis
havnet i enden med snuplass. Så også i år.
Etter at leiren er satt får man hilse mer på
naboene, gamle kjente fra tidligere treff, men
også noen nye. Tilfeldigvis fikk vi danske
naboer (bosatt i Norge) både foran og bak
oss, og bak der igjen to trivelige karer fra

Hamar og Nordkisa. Og så en fra Dokka litt
lenger bort.

Det var ca. to minusgrader nattestid.
Sanitæranlegg var en utedo noen hundre
meter unna. Antall deltagere som overnattet
var rundt 50 stykker, og med mindre antall
damer enn vanlig på treff (fire, muligens
fem stykker). De fleste her har jeg sett på
Primustreffet i slutten av februar også, men
noen nye ansikter var det jo.

Real treffmat

Ingen vedsamling

Vi følte oss heldige da vi fikk beskjed av
Frank fra Holmestrand om at fårikålen var
ferdig og det bare var å komme. Deilig
det, med ferdig mat når du kommer fram!
Godt var det også. Kjæresten var på sin
første tur til Fjorda, og var litt spent på
nattetemperatur, sanitæranlegg og antall
deltagere. Hun synes hun ble godt ivaretatt
med mange voksne gentlemen der, flere
tilbud om sitteplass og godt i glasset rundt
forbi. Det var mange rause folk på plass.

Kjøretøyparken er variert og inkluderer lett
mc, off-roadere, sports-mc (GSX-R1000
med grovt bakdekk som var litt tøft),
sidevogner av ymse årgang, av ulik størrelse
og ulikt opprinnelsesland. Snittalderen er
sånn at man slipper å vise legitimasjon på
Polet. Ved er det mulig å kjøpe av lokal
leverandør, og man spleiser på en pall. Så
tre slike paller på min tur i leiren. Det er
vel mange år siden det ble samlet ved til
Primustreffet (første gang arrangert i 1973),

Fakta om Vedsamler-treffet:
• Avholdes i de dype skoger på Fjorda/Bjoneroa på
Hadeland
• Tidspunktet er satt til første helg etter første
vinterdag
• Ble første gang arrangert i desember 1974

• Hensikten var å samle ved til Primustreffet på samme
sted i februar påfølgende år
• Opprinnelig var ikke tanken å etablere et «offisielt»
treff, men responsen fra ihuga treff- og MC-folk
avstedkom en lang og uavbrutt tradisjon
(Kilde: Hans Petter Strifeldt og Arne Paulsen)
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Vedsamleren

GSX-R 1000 med knastedekk vekker oppsikt og munterhet. (Foto: Jan Gunnar Mevold)

Elisabeth Kaasa var førstereisjente på
Vedsamleren og ble tatt vel imot. (Foto: Jan
Gunnar Mevold)

noe som var starten på treffet etter 1974 en
gang.
Det var meldt litt interesse fra England før
treffet, men kan ikke si jeg registrerte noen
fra utlandet i år.
Det kom en del innom på dagstur på lørdag,
deriblant tre fra Østerdalen, med trubadur
Bjørn «Quo Man» Solbakken i spissen.
Videre kom det en gruppe fra Hønefossområdet, som jeg tidligere har sett på treff
på Strømsoddbygda. Og så kom det noen
nysgjerrige lokale på moped.

Utflukter på lørdag
Noen bruker lørdagen til turer i nærområdet,
der det skal være flere gode grusveier, mens
noen trenger litt påfyll fra kjøpmannen på
Bjoneroa.
Noen kosa seg med ljuging og findrikking
rundt bålet, med litt pølsegrilling. Jaggu slo
kokken fra Holmestrand også til med en
solid kjele med hjemmelaget ertesuppe laget
fra bunnen av. Suveren treffmat! Kjelen ble
satt til fri benyt(t)else ved siden av fellesbålet
(nok en gang takk, Frank).

Det blir vanligvis ikke så veldig sent på
lørdagskvelden, for noen har lang vei hjem
og andre er kanskje godt forsynt etter en
lang dag. Og så er det befriende fritt for
mc-rusing og piggtrådmusikk.
Det er litt morsomt å se igjen min tredje
sidevogn-sykkel og snakke med nåværende
eier av en 1983-modell Suzuki GS 1100 GK
med Braaten-vogn. Det er fint at den er i
bruk og blir tatt vare på.

Alt klappet og klart for idyll i solnedgang.
(Foto: Frank Johansen)

Artikkelforfatteren fikk hilse på sin gamle
følgesvenn med sidevogn.
(Foto: Jan Gunnar Mevold)

Treff-folket har blitt makelige, så nå blir det ikke samla ved på Vedsamleren. Like fullt er det fyr i treffbål i
de ulike leierne på treffet. (Foto: Jan Gunnar Mevold)
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Korona-hjelp til MC-rabatt
MC-pendlere langs vår langstrakte kyst
kan ta bølgen! Det var likevel ikke så vanskelig å tilby rabattavtale for motorsykler,
på lik linje med kjøretøy på fire hjul. Koronapandemien har faktisk hatt innvirkning
på gjeninnføringen av rabatten.
TEKST: FRODE ASPHAUG-MOE

De to siste MC-sesongene har NMCU jobbet
både mot embetsverk og politisk ledelse for
å få tilbake ferjerabbaten som forsvant ved
innføringen av AutoPass på norske ferjer.
Selv om vi har blitt møtt med forståelse for
at bortfallet av rabatt for tohjulinger kunne
oppleves som diskriminerende, har vi også
blitt møtt med forklaringer om hvor teknisk
vanskelig det ville være å videreføre rabatt for
alle kjøretøygrupper.

´Skulle spare penger
Bakgrunnen for at motorsyklister ikke lenger
ble tilgodesett med rabattmulighet var et
stortingsvedtak som ble fattet for å gjøre
billettinnkrevingen mer kostnadseffektiv. Sagt
med andre ord: Billigere og mer lønnsom drift.
Som med så mye annet var det teknologien
som skulle sørge for dette, og ferjebillettene
skulle enkelt og greit betales via bombrikke
(AutoPass). De tidligere verdikortene som
MC-pendlere brukte, og som fungerte

som elektroniske klippekort, kommuniserte
ikke med det nye systemet. Og så lenge
motorsykler ikke kan utstyres med AutoPassbrikke, kunne vi se langt etter rabatten.

Ingen nærkontakt
Da AutoPass-betaling skulle innføres ble
motorsykler tilsynelatende glemt i iveren
etter å være konstnadseffektiv. Som
en kompensasjon ble billettprisene for
motoriserte tohjulinger satt «noe ned»,
som
Samferdselsdepartementet
og
Vegdirektoratet uttrykte det. I praksis betydde
denne prisnedgangen en ti-kroning eller to for
hver ferjetur, noe som var for lommerusk å
regne for storforbrukere av ferjereiser.
Nå er heller ikke alle biler er utstyrt med
bombrikke i frontruta. Disse måtte da
ekspederes manuelt ved ferjereiser, på
samme måte som motorsykkel.
Da koronapandemien slo til for fullt ble det
imidlertid slutt på manuell billettinnkreving ved
ferjereiser. Løsningen var å la automatikken
lese av skiltene, for så å etterfakturere
dem som ikke har bombrikke. Og ved
optisk skiltavlesing kan nå MC-eiere tegne
AutoPass-ferjekonto og oppnå inntil 50
prosent rabatt på reisen.
I praksis fungerer det på samme måte som
det gamle verdikortet/klippekortet som

Et aldri så lite lysgløtt med koronapandemien er at
den bidro til å gjeninnføre MC-rabatten på ferjer.
(Foto: Frode Asphaug-Moe)

ble «fylt opp» på forhånd. Du kan knytte to
kjøretøy til hver AutoPass-ferjekonto, men
det er ikke krav om at kjøretøyene må være i
samme takstgruppe. Det har hele tiden vært
mulig å knytte for eksempel en personbil
og en bobil til samme konto, selv om
billettprisen i utgangspunktet er forskjellig for
de to kjøretøyene. Dermed var det heller ikke
noe hinder for at bil og motorsykkel kunne
ekspederes på samme vis, og at riktig – og
rabattert – pris blir trukket fra kontoen.
På hjemmesiden www.autopassferje.no står
dette nærmere beskrevet. Der framgår det at
det finnes enkelte ferjestrekninger i Trøndelag,
Troms og Finnmark som ikke er tilknyttet
ordningen. Det samme gjelder for Norges
mest trafikkerte ferjestrekning – Moss–Horten
– som driftes på rent kommersiell basis og
ikke er knyttet til noe regulativ for billettpriser.

Yamaha-klubb delte overskudd
Yamaha Custom Club Norway (YCC-Norway) lot overskuddet fra
årets treff komme kreftrammede barn til gode.

TEKST: HANS PETER LANNERSTEDT FOTO: PRIVAT

YCC-Norway arrangerer klubbtreffet sitt på
Hunderfossen hvert år. I år var datoen 21.23. august. Det var 52 deltakere og det ble
solgt lodd for 26 000 kroner. Av dette går
50% til en veldedig organisasjon som jobber
for barn og unge. På årsmøtet i februar ble
det vedtatt at årets mottager skulle være Barnekreftforeningen.
Torsdag 17. september kom det seks brummende motorsykler inn Stortingsgata i Oslo
og rundet hjørnet rundt Frimurerlosjen. Her
ble det stopp for fotografering og overrekkelse av sjekk.
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Barnekreftforeningen fortalte at dette er
penger som uavkortet går til aktivitetsskapende arbeid og forskning for at barn og
unge som er rammet av kreft skal få en bedre
sykeopplevelse og aller helst bli friske.
YCC-Norway synes det er flott å kunne
bidra med midler til slikt. Dette er tredje året
YCC-Norway gir penger til en veldedig organisasjon.
President Hans-Peter Lannerstedt sier i en
kommentar at han er stolt og ydmyk over å
få lede en MC-klubb som vil barn og unge
vel på denne måten. Han sier også at det var
ganske mye planlegging i forkant for å kunne

overlevere pengene. Det var mange frustrerende telefoner med Bymiljøetaten før han
til slutt tok direkte kontakt med Trafikkorpset
i Oslopolitiet. De var behjelpelige med å få
klubbens representanter inn til riktig adresse.
Lannerstedt legger til det kan være vanskelig
å lede en klubb som har den veksten som
YCC-Norway har, men med så mange positive og engasjerte medlemmer går det som
en drøm. YCC-Norway er ikke lenger bare
en klubb for dem som kjører customsykler.
Nå kan alle som kjører Yamaha bli medlem,
og klubben har treff i både innland og utland,
selv om 2020 ble et annerledes år, uten internasjonalt treff.

OPPLEV LAS VEGAS & BLAZIN’ CANYONS
Den ultimate canyon-turen

Inkludert i prisen:

★
★
★
★
★
★
★

Flybilletter og leie av motorsykkel
Overnatting på hotell - alle dager
Inngang nasjonalparker + drivstoff MC
1.Valg MC + LDW (reduksjon egenandel)
Turleder/guide og følgebil med bagasje
Morsomme og spennende attraksjoner
NMCU Medlemsrabatt

Nå med koronagaranti!

8
DAGERS
TUR

NMCU
MEDLEMSRABATT

Alle Innbetalinger som blir gjort til oss blir
tilbakebetalt dersom turen ikke blir arrangert pga
av pandemien. Dette gjelder også depositum.

LEIE AV MC

FLYBILLETTER

OVERNATTING

VEGAS & BLAZIN’ CANYONS

Turene arrangeres apr/mai/aug/sep/okt 2021

LDW

DRIVSTOFF

BILLETTER

MC Sjåfør: $ 3.695,-

FØLGEBIL

TURLEDER

MC Passasjer: $ 2.595,-

Velkommen til en fantastisk 8-dagers tur i de vakre dalene og spektakulære nasjonalparkene i Nevada,
Arizona og Utah. Vi besøker fantastisk Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Mexican Hat,
Moab, Arches National Park, Zion og Red Rock Canyon. På turen kjører vi på spennende veier som
Escalante Staircase, Veterans Memorial Hwy og Oatman Highway. Denne turen er fullpakket med
morsomme attraksjoner som spennende Las Vegas, cowboybyen Williams og historiske Route 66-byer ;
Oatman, Kingman, Hackberry og Seligman. Sjekk ut hele turprogrammet på joyrides.no
+47 41 66 10 10

www.joyrides.no
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Bernt har sitt eget MC-museum:

Skrotnissen
på Tresvik

Rett før Kvalavåg på Karmøy i Rogaland, inn Tresvikveien, bor det en
skrotnisse og samler. Hans navn er Bernt Johan Thorsen, og han har
bygd opp et imponerende museum, kun for sin egen del. Her sysler
han med omvisning, vannpolering, hagearbeid og rydding.

Fasaden til det private museet er som på en
storkiosk for to-tre tiår siden.
TEKST & FOTO: HILJA BIRGITTE HOLDEN

– Ting har lett for å hope seg opp da folk
ofte legger igjen ting hos meg, selv om jeg
strengt tatt ikke har plass til mer. Jeg får også
av og til henvendelser fra andre samlere om
jeg vil kjøpe samlingen deres. Det er svært
vanskelig å si nei …
Sier skrotnissen og smiler.

Tempo-turer
Jeg følger med ham rundt på eiendommen.
Det er flere rom som er sirlig pyntet med
gamle ting, alt etter sort og størrelse. Han vil
vise meg samlingen av gamle motorsykler,
og vi går ned i garasjen. Der står det en flott
Honda CB100N, 1983-modell. Den har vært
ofte i drift etter at han satte skilt på den i vår.
Bernt Johan forteller også at han er leder i
Gnisten Tempoklubb Haugaland, og de har
fast tradisjon med å kjøre rundt i området
med sine respektive Tempoer. Følget er ofte
på over ti sykler, og noen ganger vil nyere
sykler og andre merker henge seg med på
turen.
– Men da må de kjøre bakerst, ler skrotnissen.
Han viser meg så en 1950-modell Tempo
Villiers 125. Den er også ofte å se på veiene
rundt på Haugalandet.
– Jeg liker veldig godt å kjøre med den. Det
er noe eget med et slikt gammelt kjøretøy,
sier Bernt Johan.

Måtte bruke stueveggen
Bernt Johan har nesten hele livet samlet
på gamle ting. Han liker spesielt godt
motorsykler
og
gamle
reklameskilt.
Hobbyen er blitt svært så omfattende. Ja,
så omfattende at stueveggene inne i huset
også etter hvert må tas i bruk.
– Det blir bare på én vegg, sier han bestemt.
Jeg tenker mitt...
Jeg takker for meg, og kjenner jeg er
imponert over hva denne mannen har fått til.
De fleste tingene har fått en fin ramme, og
satt i system slik at man får en følelse av å
være i en annen tid.
De aldrende lettvekterne framstår i god stand.
Eieren er iført tidsriktig kjøreutstyr.
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Kjøretøy og oljenostalgi i skjønn
forening.

Kanskje litt vel ny bensinpumpe,
men med tid og stunder blir også
den av god, gammel årgang.

BP-effekter på ett sted …

… og Shell-effekter et annet sted.

Traktvisir var i hine hårde år det optimale utstyr for å
sikre god sikt og vern mot vær og vind.

BALACLAVA - "POLAR"

RESTELAGER: (så langt det rekker)

Kr. 98,- + porto

Kr. 50,-.

Her har den snart 40 år gamle hundrekubikkeren tatt
eieren trygt fra Karmøy til Fyresdal.

Aktuelt

Venstresving på MC
Dessverre forteller ulykkesstatistikken oss at vi må snakke om venstresvingutfordringene i år også. Ulykker i venstresving er overrepresentert i
statistikkene for MC, både i Norge og i andre land i Europa.

av eget kjørefelt. Motorsykkelens plassering
ved utgangen av svingene avhenger av faktorer som vegens beskaffenhet og videre
forløp, eventuell møtende trafikk og hindringer.
Det er denne setningen vi er skeptiske til:
«Motorsykkelen bør som regel kjøres slik at det i
både høyre og venstresving dannes en slakere
kurve enn vegens utforming tilsier».
Vi mener det er en bedre strategi å planlegge for en kjørekurve som er skarpere enn
veiens utforming fordi:

TEKST: : NMCU/TSK

E

t betydelig problem er at vi ikke VET
hvorfor. Mange gode krefter og mange
dyktige folk og institusjoner både i
Norge og i Europa har forsøkt å avdekke
hvorfor, men uten å kunne dra sikre konklusjoner. Dette skyldes at det heldigvis, i
statistisk sammenheng, er snakk om ganske
små tall. Kort sagt; det er så mange variabler
i forhold til antall ulykker at det er vanskelig å
dra sikre og entydige konklusjoner.
Ikke desto mindre er det en del fakta vi har
kontroll på: Vi vet at antall dødsulykker med
MC har vist en nedadgående trend de siste
40 årene. Og vi vet at MC-førere med lang
erfaring og høy kompetanse er mindre innblandet i ulykker enn MC-førere med liten
erfaring. Her må det tillegges at det ikke er
nok å ha lappen. Man må kjøre og man må
øve. Vi vet også at singelulykker utgjør en
større del av totalen nå en de gjorde tidligere, og at ulykker i venstresving utgjør en
vesentlig del av disse.

Litt bakgrunn
Bøkene «Full kontroll» og «Godt Tenkt» fra
tidlig på 2000-tallet satte fart i arbeidet med
en ny læreplan for førerkort klasse A. Den
nye læreplanen ble innført i 2006 og har
siden hatt minst én liten revisjon. Et av de
bærende begrepene i læreplanen er «handlingsrom»: Tanken om at man alltid skal søke
å ha handlingsrom («handlingsrom» som i
«tid) i trafikksituasjonen til å iverksette plan B
når det viser seg at plan A ikke duger. Begrepet «handlingsrom» er senere også tatt inn i
opplæringen til andre førerkortklasser.
18 MC-bladet nr. 5 - 2020

Vi i NMCU ser på «handlingsrom» omtrent
som §3 i vegtrafikkloven, den går utenpå alt.
Altså; uten handlingsrom øker faremomentet
betydelig!
Og det er her vi vil vende tilbake til dagens
opplæring. I dag lyder teksten til den delen
av opplæringsplanen som omhandler «plassering i sving» som følger:

Normalplassering i sving:
Sikker svingkjøring er avhengig av faktorer
som bl.a. riktig plassering (valg av spor),
riktig fartsavpassing, riktig styreteknikk og
at motorsykkel og fører normalt befinner seg
innenfor eget kjørefelt.
Plasseringen skal sikre best mulig handlingsrom. Motorsykkelen bør som regel kjøres slik
at det i både høyre og venstresving dannes
en slakere kurve enn vegens utforming tilsier.
Ved kjøring i høyresving er risikoen at en
kommer over i møtende kjørefelt, mens
risikoen ved kjøring i venstresving er
utforkjøring, eller at føreren ikke greier å opprettholde tilstrekkelig handlingsrom som en
følge av at han eller hun f.eks. legger opp til
for stor kurveradius.
For å oppnå størst mulig handlingsrom i
høyresving, plasseres motorsykkelen normalt i venstre del av kjørefeltet i god tid før
inngangen av svingen. Omtrent midt i kurven
bør motorsykkelen være til høyre for midten
av kjørefeltet.
For å oppnå størst mulig handlingsrom i venstresving, plasseres motorsykkelen normalt
inntil kantlinjen i eget kjørefelt i god tid før
inngangen av svingen. Deretter bør føreren
fortsette mot et punkt til venstre for midten

• Det medfører helt automatisk en lavere
inngangshastighet i svingen, og lavere hastighet gir større handlingsrom.
• Sjansen for at man må foreta en unnamanøver for møtende trafikk blir i stor grad
borte.
• Man vil kjøre en kurve som går parallelt
med, eller har vinkel fra den hvite kantstripen.
• Dersom det skulle bli nødvendig er det
enkelt å gjøre kurven slakere.
• I venstresving vil en plassering lenger til
høyre i første del av svingen gjøre at man
ser lenger gjennom svingen og dermed får
større handlingsrom.
• Dersom det blir nødvendig å bremse i svingen vil stopplengden bli kortere pga lavere
hastighet.
• Dersom det allikevel skulle skje en ulykke
vil skadeomfanget sannsynligvis bli mindre
på grunn av lavere hastighet.
NMCU mener at det er denne strategien
man bør lære ut i dagens trafikkopplæring
for førerkort kl A. Og mange kjøreskoler
gjør nettopp det, men ikke alle. Folk vi har
snakket med, og som har avlagt førerprøve
de siste årene, forteller også at det finnes
sensorer der ute som insisterer på at kandidatene skal kjøre «den slakke linja», hvis ikke
blir det stryk.
NB! Det er hele tiden mer eller mindre
blinde svinger vi snakker om akkurat
som i klipp nr 12 i Full Kontroll-filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=8K8pU2YwlMM&feature=emb_title.
NMCU ønsker at Statens vegvesen setter
ned en arbeidsgruppe som ser på utformingen av retningslinjene for «Normalplassering
i sving» på nytt. Dagens læreplan, og mange
andre faktorer, har bidratt til at det har
blitt færre alvorlige ulykker med MC. Men
«venstresvingulykkene» har ikke minket
tilsvarende. Alle vi som har erfaring og kunnskaper om dette skylder alle nye og/eller
uerfarne MC-førere at vi setter oss ned og
tenker igjennom dette på nytt. Kanskje kan
det være tilstrekkelig å fjerne setningen
«Motorsykkelen bør som regel kjøres slik at det i
både høyre og venstresving dannes en slakere
kurve enn vegens utforming tilsier».

H: 3,5 cm
W: 7,1197 cm
Red: PMS 7621 C
Black: PMS Black C
White: PMS White C

Julegavetips fra NMCU
I vår webshop finner du et bredt gavesortiment.
Vi har både profilartikler med vår logo samt et stort utvalg fine gaver.
Se https://nmcu.adprofil.no/ for hele utvalget.

Spillsamling med de helt klassiske
spillene, samlet i en flott
metalleske; Sjakk, Backgammon,
Dam, Domino (28 brikker) og
Bondesjakk.

Extreme proshell jakke.
Herre og fasongsydd damemodell.
En høyteknisk skalljakke som tåler
det meste. Jakken er laget i 3-lags
sveiset vindtett og vanntett

TicketToTheMoon hengekøyer
Flere farger og ektrautstyr
tilgjengelig.

Tidsriktig hettejakke. Raglanmodell med ton-i-ton flatlocksømmer, dobbel hette, og YKK
glidelås. Kjent kvalitet tvers
igjennom.

JBL GO 3 bærbar trådløs høyttaler.
Den kompakte størrelsen gjør
høyttaleren lett å pakke med seg,
enten du skal på stranden, til
parken eller til bassenget.

Den perfekte pendlersekken.
2 store rom, hvorav en med
innvendig polstret lomme beregnet
for laptop (15 6’’)
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Nytt fra kretsene

Vi har hatt en annerledes vår, og
fikk en annerledes sommer og
høst grunnet Covid-19. Men vi fikk
gjennomført vårmøte i MC-forum.
Der ble det vedtatt befaring av
fv.255 mellom Vinstra og Skåbu.
Befaringen ble utført 25. september
med deltagelse fra SVV, Innlandet
fylke og 3 fra NMCUs kretsstyre.
Videre har vi gjennomført
kjøretreningskurset
sammen
med GMS på Vålerbanen 24.juni
med tidenes beste fremmøte. 53
motorsyklister hadde meldt seg på.
Her holdt Kai Tangen tidligere fra
norsk luftambulanse en seanse om
potensielle skader ved MC-ulykker.
Med dette vil vi ønske dere alle en
god jul! Kretsstyret v/ Tor-Atle

I dette spesielle året, hvor Covid-19
har preget det meste i vårt samfunn,
har også de fleste av aktiviteter på
vår, sommer og høst falt i grus for
vår krets i Vestfold. Vi fikk avholdt
styremøte, årsmøte i krets med
påfølgende årsmøte sentralt før
Norge ble stengt. Etter dette har det
vært litt møtevirksomhet over nettet.
Vi fikk til å ta en liten «SE OSS
AKSJON» den 20. mai i Tønsberg
distriktet. Deler av styret var med
når Telemark hadde TS-dag på
Vindfjell den 30. juni. Der fikk vi
(Telemark og Vestfold) en gledelig
melding om at fylkeskommunene
har omprioritert 5 mill som skulle
benyttes til strakstiltak som rydding
av sideterreng, underskinner etc. på
våre fylkesveier. Og at det i tillegg
var satt av inntil kr. 50.000,- for
oppfriskningskurs for MC-folket.
Undertegnede ble satt på saken,
fikk med NAF MC-Vestfold, og
2 dager etter markedsføring var
kursdeltakere på plass.
Det ble avholdt 3 kurs med totalt 54
påmeldte.
Selv om fylkessammenslåingen er et
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faktum og i gang, har vi fortsatt valgt
å fortsette med 2 kretser, men MCforum, i Telemark og Vestfold blir
slått sammen. Sammensetningen
er enda litt uvisst, men det som
er blitt konkretisert, er at det blir
1 forum, med 2 arbeidsgrupper
som de «gamle» MC-forumene er i
dag. Begge disse forumene jobber
og fungerer svært bra. Årsmøte i
Vestfold krets er enda ikke avklart,
men avholdes medio januar 2021.
Vi annonserer på nmcu.org og i
sosiale medier.
Kretsstyret v/ Siv M. Kristoffersen

Denne sesongen ble ikke helt som
vi hadde planlagt. Vi rakk akkurat
å ha et siste planleggingsmøte
med NMCU Vest-Agder om
trafikksikkerhetsdag da alt ble avlyst.
Se oss aksjon, førerutviklingskurs og
stand på treff ble det full stopp på.
Vi hadde et kort intervju med NRKSørlandet angående sesongstart.
Vi i styret har holdt kontakt via
telefon, e-post og facebooksiden
vår. Ellers har vi prioritert det vi liker
best, nemlig motorsykkelkjøring.
Fin sesong sånn sett, men vi har
savnet aktivitetene våre. Fikk
forespørsel om å ha stand på
Straand-treffet som vi takket ja til,
men på grunn av smittefaren valgte
NMCU å trekke seg fra treffet. Årets
kretslederkonferanse ble avholdt
24. – 25. oktober og fra styret stilte
undertegnede og fylkessekretær
Olav T. Vehus. Her var det mange
gode foredrag og diskusjoner.
Nå skal vi ha styremøte for å
planlegge årsmøte vårt noe som
gir litt ekstra utfordringer rundt
smittevern. Håper alt løser seg så vi
kan få en normal sesong 2021.
Kretsstyret v/Tom Helgesen

NMCU Nord-Trøndelag krets har i
2020 arrangert Se Oss-aksjoner

med stor deltakelse på Kristi
Himmelfartsdag, og vi deltar i et
spennende pilotprosjekt inn til
videregående skoler i samarbeid
med NORD Universitet og Statens
vegvesen. Gjennom piloten har vi
blitt ønsket velkommen inn i skolene,
verdifull læring for alle involverte.I
2021 planlegger vi flere aktiviteter,
både ut fra NMCUs virksomhetsplan
og lokale initiativer som rustløser og
vår tradisjonelle Vårmønstring. MCforum Trøndelag ledes av Trøndelag
fylkeskommune,
her
deltar
fylkessekretærer fra både nord og
sør i Trøndelag. Her planlegges blant
annet TS-inspeksjoner på spesifikke
strekninger og punkter i 2021, samt
TS-arrangementer i ny form.
I denne forbindelse vil vi minne
om at vi gjerne tar imot innspill
fra våre medlemmer om de har
strekninger de ønsker å sette på
inspeksjonslista, eller tema de
ønsker belyst på TS-arrangementer.
Etter nylig avholdt kretsårsmøte
vil vi takke Terje Wågan og Lena
Haugdal for flere års super innsats
i kretsstyret, samtidig som vi ønsker
Merete Paulsen varmt velkommen
tilbake. Vil benytte anledningen til å
ønske dere alle ei riktig god jul! Vi
sees til neste år.
Kretsstyret v/ Jan Ove Thorsen

Det meste av våre planlagte
arrangementer for sesongen 2020
ble avlyst pga Covid-19. TS-dagen
på Vindfjelltunet ble arrangert 30.
juni som et resultat av de mange
MC-ulykkene som skjedde rundt
pinsen. I forbindelse med TS-dagen
fikk vi den gledelige meldingen om
at fylkeskommunen omprioriterte
over 5 millioner kroner som skulle
brukes til strakstiltak for sikring av
sideterreng på de mest populære
MC-veiene. Kretsstyret vil følge opp
dette ved å be fylket om en oversikt
over hvor disse midlene ble brukt.
Grunnet Covid-19 gikk Straandtreffet i Vrådal uten NMCU-stand,
men vår fylkessekretær var tilstede.
Vi har fått en ny organisering
av MC Forum i Telemark. Etter

fylkessammenslåingen av Telemark
og Vestfold vil det bli ett MC Forum
for det nye fylket. Det blir allikevel
et arbeidsforum i Telemark. Derfor
er TS-dagen på Geiteryggen sikret
for nærmeste framtid i nåværende
form, håper vi. Dette ikke minst
fordi vårt gode samarbeid med
Trafikkstasjonen i Skien fortsetter!
Årsmøte i Telemark krets vil bli
21.1.2021 i TS-hallen i Skien. Følg
med på nmcu.org for oppdateringer.
Kretsstyret v/ Nils Aage Tangvald

Litt info fra virksomheten her i sør.
Styret har avholdt alle planlagte
styremøter så langt i år og nr. 5. I
agendaen for desember ligger møte
nr. 6 klart. Men det er jo ikke å komme
utenom at Covid-19 pandemien har
preget de planlagte aktivitetene
sterkt. Trafikksikkerhetsdagen utpå
vårparten, som vi planla å gjøre
sammen med Aust-Agder ble avlyst,
likeledes
førerutviklingskurset.
Positivt var det likevel at MCveibefaring sammen med Statens
vegvesen ble gjennomført, det dreier
seg jo om en utendørs-aktivitet med
få deltakere. Gledelig var det også at
sesongavslutningen sammen med
Motorsyklisten AS ble en «høydare»
med over 100 fremmøtte! Vanligvis
kommer det 40-50 personer på
dette arrangementet. Ellers så
har «Corona-stillhet» preget dette
året. En av sakene som vi har
kunnet delta aktivt i var å få endret
skiltingen slik at det ble lov til å
benytte MC under ombyggingen
av en av tilførselsveiene til E-18 v/
Varoddbrua før Kristiansand. Dette
takket være et observant medlem.
Styret har diverse aktiviteter på
programmet for neste år, så får
fremtiden vise hva vi klarer å
gjennomføre i forhold til Covid-19
regler og anbefalinger som vi tenker
å følge til punkt å prikke!
Kretsstyret v/ Vidar Schibstad

Nytt fra kretsene

Hei på dere. Håper at dere har fått
mange mil med motorsykkelen i
sommer. I NMCU Hordaland krets
arbeider vi nå med planer for
sesongstart i 2021 og legger opp
til oppfriskningskurs med innlagt
tur. Her vil vi komme med mere
informasjon etter hvert som vi får
ting på plass. I sommer har vi ikke
fått til alt vi tenkte, mye grunnet
Covid-19. Men vi satser på å
komme sterkt tilbake neste sesong.
Hvis du har en sak du brenner for vil
vi også oppfordre deg til å ta kontakt
med oss i kretsstyret.
Kontaktinfo finner du på nmcu.org
under fanen «Om Oss/kretser».
God Jul!
Kretsstyret
v/ Dane G. Kristoffersen

Dessverre har ikke 2020 vært vårt
mest aktive år grunnet den nå så
kjente Corona-krisen.
Men, noe har vi da fått til.
Den 11. januar avholdt vi årsmøte
og kretsstyret med nye og gamle
medlemmer ble da seende slik ut:
Leder og fylkessekretær:
Egil Pedersen,
Nestleder: Jan Line,
Kasserer Solfrid Takle,
Sekretær: Aud C Ullestad
Øvrige Styremedlemmer:
Tom Knudsen, Jan Ove Langheim
og Arild Lien.
Den 30. januar arrangerte vi i samarbeid med Sasiro/Rogaland Brann
og Redning, Førstehjelpskurs rettet
mot og tilrettelagt for motorsyklister.
Det var ca 20 stk. som møtte opp og
samtlige var etterpå godt fornøyde
med opplegget.
Vi satser på nye kurs kommende
vinter men hvor mange og
når, kommer an på interessen
blant medlemmer og andre
MC-ister i Rogaland. Kurset er
åpent for alle, men er du NMCU

medlem får du selvsagt halv pris.
I begynnelsen av Mars , så havnet
vi i Lock Down som resten av
landet, så den synlige delen av våre
aktiviteter gikk rett til bunns.
Men i bakgrunnen har vi arbeidet for
å få i gang på Trafikksikkerhetsarbeidet i Rogaland.
Dessverre gikk MC-forum i
«Lockdown» allerede på våren
2019 da Statens Vegvesen skulle, senest ved årsskiftet 2019
/2020 føre over alle de «Gøyale» veiene til Fylkeskommunen.
Her ble det nok for mange usikkerhetsmoment i forbindelse med
Statens vegvesens egen omorganisering slik at frem til oktober i år har
vi ikke fått til møter i MC-forum.
Selv om vi fikk til et oktobermøte
så har Statens vegvesen og
fylkeskommunen
fremdeles
ikke
landet
helt
etter
omorganiseringen slik at nå sitter
vi litt på gjerdet og avventer.
I påvente at man nå skal
lande dette samarbeidet så
kontaktet undertegnede Fylkets
trafikksikkerhetsutvalg
(FTSU)
ved nestleder Eva Aleksandra
Lind og ba om et møte. Den 11.
juni ble jeg invitert som gjest til
FTSUs møte, noe som var meget
interessant. Dessverre fikk vi ikke

fast plass ved bordet i FTSU men
vi vil i fremtiden være de som blir
kontaktet i MC-relaterte saker.
FTSU vurderer også å opprette
et veibrukermøte der ledere fra
de forskjellige veibrukergruppene
kalles inn for å dele synspunkter og
erfaringer.
Årets første og eneste MC-treff i
Rogaland var Fulltreffet på Sandnes
og her var vi selvsagt representert.
Noen kretsstyremøter har vi
også gjennomført men da noen
av medlemmene var/er i risikosonen ifbm jobb og familie og har
vi dessverre måttet avstå fra all
møtevirksomhet store deler av 2020.
Leder & Sekretær deltok derimot
på
Kretslederkonferansen
på
Gardermoen i Oktober og det var som
vanlig en «vitamin-innsprøyting» å få
treffe tillitsvalgte fra hele landet.
På planen for tiden fremover har vi;
Kretsstyremøte 12. November,
Formannsmøte 03. Desember
(der inviterer vi Ledere fra alle NMCU
Klubber i Rogaland).
Årsmøte 16. Januar 2021
(Vi satser på samme lokaler som
i fjor). Førstehjelpskurs kommer
selvsagt an på eventuelle pandemirestriksjoner, men vi satser på
oppstart i slutten av Januar.
Kretsstyret v/ Egil Pedersen

Førstehjelpskurs – NMCU Rogalnd krets
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Minneord

Wenche Jordfald
1948-2020
Da Wenche Jordfald i 2015 gikk av med en
velfortjent pensjon, etterlot hun seg et stort tomrom.
Tomrommet ble ikke mindre da hun i oktober måtte
gi tapt etter noen måneders sykdom.

W

enche ble ansatt i NMCU i 1986, og var den utrettelige
drivkraften som bygde opp organisasjonen bit for bit.
Som den uredde og visjonære personen hun var, forlot hun
en krevende jobb som biokjemiker i Østfold fylkeskommune.
Det til fordel for en jobb som på mange måter var mye mer
krevende. Snakk om ildsjel!
For fem år siden ble det i MC-bladet ikke spart på godordene
da Wenche – etter 29 års iherdig tjeneste for NMCU – ga
fra seg nøklene til kontoret i Moss. I starten hadde Wenche
med seg et arkivskap, en skrivemaskin, en telefon med
tallskive og et askebeger. MC-hobbyen hadde blitt til jobb.
Og med sideveskene breddfulle, reiste hun flittig rundt for
å knytte til seg dyktige og nødvendige kontakter rundt om
i det ganske land. Som det organisasjonsmennesket hun
var, vokste medlemsmassen til et nivå som la grunnlaget for
økt bemanning og profesjonalisering av sekretariatet. Som
genuin MC-entusiast hadde Wenche allerede før ansettelsen i
1986 med seg en uvurderlig ballast bestående av likesinnede
motorsyklister land og strand rundt. Wenches forståelse av
samholdets styrke var gull verdt for å få tillitsvalgte til å dra
lasset sammen mot felles mål for å fremme interessene og
rettighetene til norske motorsyklister.
Med sin uvurderlige kjennskap til så vel byråkratiets irrganger
som MC-miljøets mystiske tradisjoner var Wenche selve
limet i organisasjonen. Arbeidskapasiteten og oversikten var
imponerende, i likhet med vennligheten. Selv om oppgavene
var mange, og dagene lange, tok Wenche hjertelig imot dem
som tok turen innom kontoret for å hilse på. Hver og en ble
møtt med et smil, etterfulgt av: «nei, men er det DEG», gjerne
etterfulgt av en god klem.
Hun sendte signaler om at hver eneste aktør i «NMCUfamilien» var unik og verdifull.
Selv om Wenche hadde et stort hjerte, var hun en myndig
dame som kunne sette foten ned ved behov. Og når
«sjøla» satte foten ned, da ble det stille. Med sin utpregede
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rettferdighetssans, kombinert med ærlig og brutal forståelse
av virkeligheten, fikk hun samlet troppene til å yte det beste.
Selv om tomrommet etter Wenche er uendelig stort, er det
mange i MC-sfæren som sitter med verdifull kunnskap og
gode opplevelser som nettopp vår alles mor på NMCUkontoret har tilført dem.
Vi lyser fred over Wenches minne.
For sentralstyret og sekretariatet,
Bjørn M, Bård og Frode

OPPTIL

30BA%
TT
RA

Tryg Forsikring er ny
samarbeidspartner for NMCU
Nå får du som medlem i Norsk Motorcykkel Union opptil 30 % rabatt på
MC-forsikring hos Tryg.
Du får også inntil 25 % rabatt på alle andre forsikringer.
Ring 915 04040, så får du hjelp til å velge
de forsikringene du faktisk trenger.
Du kan også lese mer om dine fordeler på tryg.no/nmcu
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Sentralstyret
Navn: Iris Alm Faleide
Alder: 32
Bosted: Oslo
Hvor lenge har du kjørt MC:
Siden 2014
NMCU-verv: Varamedlem i
sentralstyret, tidligere nestleder i Oslo/
Akershus
Type MC: 1998-modell Honda CB
500. (Den heter «Humla»)
Medlem i MC-klubb: Ingen
Yrke: Student
Hobber/interesser
(utenom MC): Hest, bilsport, musikk,
dans, kampsport og yoga

Varamedlem Iris Alm Faleide er ikke fremmed for at det er NMCU som har æren for at vi i det hele tatt har lov å kjøre motorsykkel i Norge. Foto: Privat
TEKST: : NMCU

Hva er det som får deg til å engasjere deg i
NMCU-arbeidet?
Jeg ble dratt inn i styrearbeid av tidligere leder
i Oslo og Akershus krets da han overhørte at
jeg sa at hjelmsveis og skinndress er sexy, i
motsetning til sandaler og shorts (road rash!!).
Jeg oppdaget fort gjennom styrearbeidet
hvor viktig NMCU er for alle motorsyklister i
Norge, og hvor fort vi ville blitt overkjørt (no
pun intended) uten NMCU i ryggen.

Fortell hvorfor du kjører motorsykkel.
Jeg har alltid vært rastløs, og drevet med
kampsport og reist mye utenlands.
Jeg lærte å kjøre motorsykkel av en
hønsefarmer på landsbygda i Nepal, og tok
lappen i Norge fordi opplæringen her er så
bra. Det var ingen kjæreste eller far som
overførte interessen til meg, den fant jeg selv.
Men jeg skulle ønske motorsport var mye mer
utbredt i Oslo, for da hadde jeg oppdaget
interessen mye tidligere. MC-lappen gir en
unik frihet og selvstendighet, og gjorde for
eksempel at jeg kunne oppdage utlandet
på en helt annen måte da jeg bodde og
kjørte der. Man kan reise hvor man vil, når
man vil. Motorsykkelmiljøet er også utrolig
inkluderende og sosialt, og gir deg venner
over hele verden.
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Hvilke områder synes DU det er viktigst for
NMCU å satse på?
Først og fremst at ikke «motorsyklist» får et
negativt og utdatert rykte. Motorsyklister i
dag er opptatte av miljøet, er unge og gamle,
menn og kvinner, og har alle slags hobbyer
og personligheter. Men vi skvises stadig ut,
mister parkeringer, blir ilagt uhensiktsmessige
restriksjoner, og blir tilsidesatt som gruppe.
Mangfold er viktig, og langrenn og sykling
er idretter som ikke nødvendigvis passer
absolutt alle nordmenn. Noen av oss liker fart
og svidd gummi.

Hvorfor er det viktig for motorsyklister å
ha NMCU på banen?
Hvem skal ellers holde orden på at veiutbygginger gjøres sikrere for motorsyklister, at vi
inkluderes i samferdselsplaner osv.? I tillegg
er NMCU en del av FEMA, som holder et øye
med og håndterer internasjonale lover og reguleringer som fort kommer hit. Ikke vet jeg hvem
andre som skulle jobbet med disse tingene.

Beskriv din beste MC-opplevelse.
Jeg har hatt sinnssykt mange fine opplevelser
på motorsykkel. Men den jeg kanskje husker
best, er da jeg fikk kjøre en fullkarbon Honda
RC213VS på Sentul Circuit i Indonesia. Jeg
var den eneste jenta, og så nervøs at jeg
nesten svimte av..

Beskriv din verste MC-opplevelse?
Jeg ble «T-boned» (dvs. en som kjørte rett ut
i veibanen uten å se seg for) av en gammel
scooter-tante på Bali en gang, men det
gikk bra. Jeg hadde tatt flere rustløserkurs
i Norge, med terping på nødbrems. Og det
var den treningen som gjorde at jeg holdt
meg på to hjul selv om jeg skrenset et godt
stykke. Det var en veldig ekkel opplevelse.
Sånn ellers er det mange uoppmerksomme i
trafikken nå, og jeg er blitt mer nervøs nå som
jeg vet hvor mange som sitter på telefonen i
bilen. Kanskje jeg skal feste blålys på Humla
for å få oppmerksomhet?

Hvordan tror du hverdagen for norske
gatemotorsyklister hadde vært uten
NMCUs eksistens?
Jeg tror faktisk det kunne ha vært ulovlig
med motorsykkel i Norge, for det har vært
oppe til forslag i politikken før. Hadde det ikke
vært ulovlig, ville vi sannsynligvis hatt 100 hk
grense, måttet betale bompenger overalt, og
ikke fått lov å kjøre noe sted.

Tror du NMCU noensinne kommer til å bli
en overflødig interesseorganisasjon?
Overhodet ikke. Vi må bare pimpe opp
organisasjonen litt, så 125cc-kidsa også vet
hvem vi er.

Sentralstyret
Navn: : Edvin Mansæterbak
Alder: 60
Bosted: Fredrikstad
Hvor lenge har du kjørt MC: Startet
i 1993. Pause fra 2000 til 2009
NMCU-verv: Vara til sentralstyret,
tidligere fylkessekretær Østfold (1 år)
og kretsleder i Nord-Trøndelag (3 år)
Type MC: Honda Gold Wing 1800
Medlem i MC-klubb: Dreiemoment
MC og GWCN
(Gold Wing Club Norway)
Yrke: Maskinoperatør
Hobbyer: Motorsykkel og
organisasjonsarbeid

Varamedlem Edvin Mansæterbak liker organisasjonsarbeid og at NMCU får gjennomslag for viktige MC-politiske saker. Foto: Frode Asphaug-Moe
TEKST: : NMCU

Beskriv din beste MC-opplevelse.

Hva er det Hva er det som får deg til å
engasjere deg i NMCU-arbeidet?

Alpene i nydelig sommervær.

Jeg har alltid likt organisasjonsarbeid, og
spesielt når det «virker». Med det tenker
jeg på at en såpass «liten» organisasjon
som det NMCU faktisk er, kan få så mye
gjennomslag. Da er det virkelig verdt å
holde på med dette viktige arbeidet!

Beskriv din verste MC-opplevelse.

Fortell hvorfor du kjører motorsykkel.

Jeg tror det hadde vært mye mer «regulert»
med mange restriksjoner og begrensninger.

Det er jo totalpakken. Det vil si at alle inntrykk
blir så mye sterkere, slik som lukter, varme og
kulde. Og så selvfølgelig den frihetsfølelsen
det gir å kjøre motorsykkel.

Alpene i drittvær, med regn, sludd, snø og
vind.

Hvordan tror du hverdagen for norske
gatemotorsyklister hadde vært uten
NMCUs eksistens?

RYGGMERKER?
Topp kvalitet til fornuftige priser, uansett antall

Tror du NMCU noensinne kommer til å bli
en overflødig interesseorganisasjon?
NEI!

Hvilke områder synes DU det er viktigst for
NMCU å satse på?
Motorsyklistenes rett til å ferdes uten for mye
restriksjoner og begrensninger.

Hvorfor er det viktig for motorsyklister å
ha NMCU på banen?
Det er jo bare å se på hva de har fått
gjennomslag for opp gjennom årene!
Mc Profil A/S, Evjeveien 2768, 4735 Evje/ 90780558

post@mcprofil.no

mcprofil.no

- Profilartikler siden 1998-
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Ildsjelen

Jan Ove Thorsen:

Trodde bil var bedre enn MC
Som kubikksjarmør på koreansk
lettvekter kjørte Jan Ove Thorsen
(22) bygda rundt nord i Trøndelag.
Han gledet seg over friheten som
125-kubikkeren ga ham. Samtidig
gledet han seg til å bli gammel
nok til å bytte ut MC-en med bil.

Vitale data:
Navn: Jan Ove Thorsen
Alder: 22
Bosted: : Inderøy
Sivilstand: Samboer,
Tillitsverv: Leder for NMCU
Nord-Trøndelag krets, medlem
i valgkomiteen i NMCU,
tillitsvalgt til Fellesforbundet
Yrke: Taktekker
Kjøretøy MC: BMW GS 800
Kjøretøy bil: Ford Focus,
Mitsubishi Outlander, Fiat 500
Høyde: 180 cm
Vekt: 85 cm
Skostørrelse: 45

TEKST: : FRODE ASPHAUG-MOE

Kretslederen for NMCU Nord-Trøndelag
vokste opp på et småbruk i Sparbu,
der kollektivtilbudet kan anses som en
smule begrenset. Som så mange andre
ungdommer møtte han en ny verden da han
fikk sitt eget kjøretøy, altså 125-kubikkeren.
Samtidig som Jan Ove gledet seg over
friheten på to hjul, gledet han seg enda mer
til å avansere til firehjuls kjøretøy med tak så
snart myndighetsalderen var nådd.
– Planen var å ha lettvekteren kun som
transportmiddel, innrømmer Jan Ove.
Men så skjedde det noe.
Jo mer han kjørte den vesle frihetsskaperen
av type Daelim Daystar, jo mer trivdes han i
salen.
– Det var da jeg kjørte 125-kubikker jeg
oppdaga at motorsykkel kan være noe mer
enn et rent transportmiddel. Så, ja, den
planen om å kutte ut MC-kjøring når jeg
kunne få kjøre bil i stedet, gikk altså i vasken,
«innrømmer» kretslederen smilende.

Fra lett til tung
Da han som 18-åring flyttet ut fra
hjemmets lune rede, var det erhvervelse
av A2-sertifikatet som sto høyt på
prioriteringslista. Og med A2-lappen vel i
havn ble 125-kubikkeren solgt til fordel for
en nedtrimma streetfighter av type Suzuki
GSR 650.
Den måtte altså duge fram til det var grønt
lys for å avansere til fullverdig A-sertifikat.
Med «ren» A i førerkortet ble Suzukien en
saga blott, og det er nå en BMW GS 800
som gjør nytte som framkomstmiddel til
nytte og glede.
– Kan du forklare hva det er som gjør at du
synes det er sånn stas å kjøre motorsykkel?
– Det handler om den friheten du får på to
hjul og uten tak og vinduer rundt deg. Du
opplever naturen, landskapet og trafikken på
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Hobbyer utenom MC:
Kretslederen nord i Trøndelag ønsker selskap av
flere jevnaldrende i MC-miljøet. (Foto: Privat)

en helt annen måte enn når du kjører bil.
Vi får så vite at ildsjelen ikke er «arvelig
belastet», da i form av MC-fantaster i
slekt eller nær venner vennekrets. Det var
utelukkende perioden med 125-kubikker
som ga ham den store åpenbaringen om
MC-livets gleder.

«Uten å ha med NMCU på
laget, tror jeg tror at MCkulturen i Norge ikke hadde
vært som den er i dag»

Flere tillitsverv
Jan Ove har forlatt hjembygda, og har
i fellesskap med samboer Eline Selnes
kjøpt hus i Inderøy. Hun har i flere år vært
fungerende eksosrype, men leker med
tanken om at hun med tid og stunder selv
skal ta plass bak styret på en motorsykkel.
Sin unge alder til tross har Jan Ove vært
medlem i NMCU i fem år. Som ung og stolt
eier av lettvekteren kom han i prat med
NMCU Nord-Trøndelags iherdige pådrivere,
Merethe Paulsen og Liv Hermann. De så sitt

Oppussing, fest og moro
snitt til å introdusere ham for arbeidet NMCU
gjør for MC-folk i alle aldre og fasonger. Det
samme gjorde kameraten Jostein Brantzæg
Schei, som også sitter i styret i NMCU NordTrøndelag krets.
– Da jeg fikk vite hva NMCU driver med,
syntes jeg det hørtes så fornuftig ut at jeg
ville melde meg inn, sier Jan Ove, som nå
altså svinger lederklubba i kretsen nord i
Trøndelag.
Han ble tiltrodd lederklubba etter en
innledende «innkjøring» som nestleder i
NMCU-kretsen.
Som kretsleder har han deltatt på samlinger
for kretsledere og fylkessekretærer, og har
åpenbart gitt et tillitsvekkende inntrykk av så
vel engasjement som personlige egenskaper.
På siste årsmøte i NMCU ble han enstemmig
betrodd en plass i valgkomiteen.
– Nettopp den jobben er svært sentral og
betydningsfull for en organisasjon. Hva
tenker du om å ha blitt vist en slik tillit?
– Det er selvfølgelig et ærefullt oppdrag, et
jeg tar på største alvor. Jeg synes det er
utrolig gøy å bli tildelt et slikt ansvar, spesielt
siden jeg er ganske ung.
Også i yrkeslivet har Jan Ove blitt betrodd et
viktig tillitsverv. Han er nå lærling og jobber

Ildsjelen
i et taktekkerfirma med nesten 30 ansatte,
der kollegene har pekt ham ut til å være
tillitsvalgt for Fellesforbundets medlemmer.
– Har organisasjonsarbeidet i NMCU bidratt
til at du har tatt på deg også den funksjonen?
– Ja, helt klart! Jeg hadde aldri takka ja til en
slik oppgave hvis jeg ikke hadde hatt erfaring
med tillitsverv fra før.

– Vi kan utrette noe
Når vi lurer på hva det er som får en ung
mann til å spandere så mye av fritida si
på frivillig arbeid for NMCU, titter Jan Ove
nesten fornærmet på oss. Men svar vil vi ha,
og svar får vi.
– Utgangspunktet for at jeg ville være med
å bidra er jo å gi MC-folk bedre vilkår. Det
handler også om å være med i et fellesskap
og arrangere turer. Og ikke minst det at vi
faktisk har mulighet til å utrette noe, både
lokalt og sentralt. Det er nemlig viktig å ha
NMCU for å kunne opprettholde rettighetene
vi motorsyklister har, for det er viktig å være
med å påvirke når det er snakk om ting som
angår oss. Uten å ha med NMCU på laget,
tror jeg tror at MC-kulturen i Norge ikke
hadde vært som den er i dag.
Om ildsjelen ikke blir direkte fornærmet over
neste spørsmål, ser han heller ut til å bli
mer overrasket over å bli spurt om hvordan
han trives på samlinger der han selv trekker
gjennomsnittsalderen betydelig ned.
– Jeg har da ingen problem med å være
sammen med eldre MC-folk. Jeg synes
det er interessant! De eldre motorsyklistene
kommer med mange interessante historier
som er både artig og lærerikt å høre, sier
Jan Ove.

Om det å få med ungdom
Og dermed åpner det for å spørre om han
nå omgås yngre som farter rundt med
125-kubikkere, eller faktisk moped.
– Nei, jeg har ikke noe særlig med disse å
gjøre. De oppsøker dessverre ikke andre
motorsyklister.
– Hvorfor er det synd, synes du?
– Fordi de da ikke sosialiserer seg med
andre MC-folk, og ikke får oppleve den
kulturen som råder. De bruker motorsykkel
kun som et transportmiddel. Dermed er det
ofte at de ikke fortsetter med MC-kjøring når
de får bilsertifikat og bil.
Dermed kommer vi ikke unna titusenkronerspørsmålet; om hva som må til for å få
ungdom til å fatte interesse for både NMCU
og MC. Jan Ove må tenke seg om. Lenge.
Når han så svarer på spørsmålet, er det med
forbehold om at han ikke kan garantere at
han sitter på fasitsvaret.

På Kristi himmelfartsdag i år fikk kretsleder Jan Ove Thorsen og andre ildsjeler nord i Trøndelag avholdt
en litt amputert Se oss-aksjon. (Foto: Merete Paulsen)

Etter beste evne svarer han som følger:
– Det er komplisert å være ungdom. Det er
mye som kreves av dem, av skole, foreldre
og venner og så videre. Derfor er de som
MC-målgruppe ekstra utfordrende å nå.
Et av de beste kortene vi kan spille på tror
jeg må være å formidle hva ungdom har
å tjene på å være medlem av NMCU eller
MC-miljøet generelt. Både økonomisk og
sosialt. Ungdom har krevende økonomi, så
medlemskap som gir konkrete økonomiske
fordeler bør være fristende. Det sosiale er
kanskje det viktigste, men jeg tror ungdom
flest ikke vet hva MC-miljøet har å tilby. De
vet det finnes klubber og arrangement,
men ikke hva det innebærer å ta del i det.
De fleste unge har nok også vanskelig for
å ta skrittet inn i en organisasjon eller en
klubb alene. Et forslag for å få til å nå ut til

de riktige ungdommene er å samarbeide
med kjøreskolene. Få dem til å invitere nylig
oppkjørte A1, eventuelt også A2, til en kveld
der vi serverer dem mat, drikke og det gode
MC-budskap.
– Hva synes du ellers det er fornuftig at
NMCU satser på framover?
– Vi har jo dette skoleprosjektet med Nord
Universitet og Vegvesenet for å nå fram
til ungdom. I første omgang er det for å
fortelle om hvor viktig det er med skikkelig
kjøreutstyr også for dem som «bare» kjører
125-kubikker, eller for den saks skyld
moped. Opplegget vil dekke relevante
trafikksikkerhets-tema som blant annet
kjøre-utstyr, kjørestrategi og gruppepress.
Målet er både bevisstgjøring av ungdommene
og at vi skal få et innblikk i ungdommenes
erfaringer og tanker.
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VELKOMMEN TIL

NMCUs ÅRSMØTE
Årsmøtet er 13. februar 2021
NMCUs årsmøte 2021avholdes
etter alle solemerker også denne
gangen på Gardermoen. Men med
bakgrunn i dagens Covid19-situasjon
vet vi ikke om vårt vanlige møtested
(Scandic Hotel Gardermoen - «det ved
McDonalds») vil være tilgjengelig, eller
om vi må være et annet sted. Eller
om det i det hele tatt blir mulig å få til
et fysisk møte. Møtested, endringer
i opplegg etc vil bli kunngjort på
hjemmesiden.
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Registrering skjer fra kl. 13:00.
Selve årsmøtet begynner kl. 13:30.
Alle NMCU-medlemmer er hjertelig
velkommen. Hvis omstendighetene
tillater blir det årsmøtemiddag på
kvelden. Husk å krysse av for middag
når du melder deg på dersom du
ønsker å delta på denne.

Elektronisk påmeldingsskjema er lagt ut
på NMCUs hjemmeside, www.nmcu.
org under fanen «Om oss». Det er også
mulig å bruke påmeldingsslippen på
årsmøteinnkallingen her i MC-bladet,
ringe NMCU-kontoret
på tlf. 908 37 374 eller sende en
e-post til nmcu@nmcu.org

Forhåndspåmelding – EKSTRA VIKTIG I ÅR
Smittevernreglene krever at vi har full
kontroll på alle som deltar.

Hvis du har saker som ønskes tatt opp
på årsmøtet må disse være oss skriftlig
i hende innen 15. januar.

NMCUs årsmøte 2021
Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Motorcykkel Union
Sted:
Tid:

Gardermoen-området (følg med på nmcu.org)
Lørdag 13. februar 2021 kl 13:30

Frist for påmelding er lørdag 6. februar kl. 13.30

Dagsorden
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

Åpning
Konstituering
Sentralstyrets beretning
Revidert regnskap for 2020
Styrets ansvarsfrihet
Innmeldte saker
Sak 1: Innstilling til vedtektsendring §7-1 samt §5-5 vedr.
nedlegging av MC-bladet og endring av kommunikasjon
Sak 2: Innstilling til vedtektsendring §4-2 samt §6-5 vedr.
deltagelse på årsmøtet samt kretsårsmøter
Retningslinjer og plan for neste års virksomhet
Fastsettelse av kontingent
Fastsettelse av budsjett for 2021
Valg

Vi minner om Vedtektenes § 4, pkt. 3c:
”Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være
sentralstyret i hende senest 4 -ﬁre- uker før årsmøtet”
Frist innmeldte saker: Fredag 15. januar 2021
Innkallingen skjer med forbehold om at smittevernreglene på
årsmøtetidspunktet tillater at vi samles.

Påmelding til NMCUs årsmøte 2021
Medlemsnummer ___________________
Navn __________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________________
Ønsker du å delta på årsmøtemiddagen* lørdag kveld?

*Frist for påmelding til årsmøtemiddag er lørdag 6. februar kl. 13.30

JA

NEI

NMCU, Boks 351, 1502 Moss
e-post: nmcu@nmcu.org
tlf. 908 37 374
* Påmelding kan også gjøres via nmcu.org under fanen - Om oss
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Ikke gå glipp av MC-Norges

Returadresse: NMCU, Boks 351, 1502 Moss
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mcavisa.no

MC-katalogen
2021 er den 27. i
rekken og gir deg
oversikten over
motorsykler som
selges i Norge!

SPESIAL

GS 40 ÅR

Er du på jakt etter
ny MC, finner du
den her. I tillegg
får du med deg nr.
1-2021 av
MC-avisa.
Til sammen blir
dette 148 sider
ren MC-glede!
Abonnenter får
katalogen
tilsendt eller
du kan bestille
den på vår
nettside.

148 SIDER
REN MC-GLEDE!

Pris kr 125

TIDSAM 11
44-01
9

,01

77

0800
155002
RETURUKE
RETURUKE 9
10

mcavisa.no

Since 1983

- 39. årg.

Tlf: 932 57 788 (kl 10-15)
Email: post@mc-avisa.no
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