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H: 3,5 cm
W: 7,1197 cm  

Red:  PMS 7621 C
Black:  PMS Black C
White:  PMS White C

Flotte og nyttige produkter fra NMCU
I vår webshop finner du et bredt sortiment.

 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.

TicketToTheMoon hengekøyer
Flere farger og ektrautstyr 

tilgjengelig.

Tidsriktig hettejakke. Raglan- 
modell med ton-i-ton flatlock- 
sømmer, 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 pendler sekken.
2 store rom, hvorav en med  

innvendig polstret lomme beregnet 
for laptop  (15 6’’)

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

sveiset vindtett og vanntett
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Samspillet mellom gir, kløtsj og gass (og forsåvidt 
brems) er noe man kan lære på fem minutt, 
og bruke resten av livet på å perfeksjonere. Å 
kjenne på mestringsfølelsen når man får alt dette 
til å flyte sømløst og effektivt er en viktig del av 
motorsykkelopplevelsen for mange av oss. Derfor 
har jeg aldri skjønt meg på sykler med automatgir. 
Det har heller ikke markedet gjort, for med noen 
få unntak er de fleste motorsykler fortsatt utstyrt 
med gir og kløtsj av tradisjonell type.
På bilsiden har utviklingen gått fortere, godt 
hjulpet av el-bilens frammarsj. Med elektromotor 
trenger man verken gir eller kløtsj, og med full 
«rekuperasjon» er det også begrenset bruk for 
bremsene. Man snakker om «én-pedals kjøring», 
der nesten all fartstilpasning skjer ved hjelp av 
gasspedalen. 
Samtidig med at girspak og kløtsjpedal 
forsvinner stappes bilene fulle av alle mulige 
førerstøttesystemer, som skal hjelpe føreren til å 
ta riktige valg, og begrense skadevirkningene når 
han eller hun gjør feil.
Hittil har mye av denne utviklingen gått 
motorsyklene forbi. Andelen MCer med 
elektromotor er også forsvinnende liten. Vi girer og 
kløtsjer som vi alltid har gjort, og koser oss med 
duften av fossilt brennstoff.
Spørsmålet er hvor lenge vi får lov til å gjøre det, 
eller ønsker å gjøre det. Fossilt brennstoff er på 
vei ut. Om det tar 10, 20 eller 30 år vet vi ikke, 
men utviklingen er startet og kan neppe stoppes. 
Steinalderen tok som kjent ikke slutt fordi man 
gikk tom for stein, men fordi man fikk bedre 
alternativer. 

Jeg skal være den første til å innrømme at 
en hel-elektrisk MC-fremtid ikke kjennes like 
forlokkende. For hva blir det igjen av motorsykkel-
opplevelsen, hvis girpedal, kløtsjhåndtak og 
lukten av (u)forbrente hydrokarboner er vekk, og 
motorbremsen er så kraftig at det meste styres 
av gassrullen? Sannheten er vel at det blir veldig 
mye igjen. Nærheten til naturen og været er den 
samme; jakten på den perfekte svingen er den 
samme; samtalene på rasteplassen eller under 
middag på kvelden er like morsomme (og like fulle 
av skrøner og skryt) som før. Og med rekkevidde 
som nærmer seg fornuftige dagsetapper, et godt 
utbygd ladenettverk og sykler med støttesystemer 
som lar oss konsentrere oss om det viktigste 
(å holde oss på veien) er det ikke sikkert at den 
elektrisk fremtiden er så gal likevel?
Jeg skal ikke si at jeg er helt overbevist, men jeg 
må innrømme at jeg er på glid.
Når alt det er sagt vil NMCU fortsette å 
argumentere for at motorsykkelen – også den 
med bensinmotor – er en del av løsningen, ikke 
minst i urbane strøk. Motorsykkelen tar mindre 
plass på veien og på parkeringsplassen og 
kommer fortere fram i bytrafikken, uavhengig av 
drivstoff – som den uansett bruker mindre av 
enn en bil. Og vi vil fortsette å argumentere for at 
morgendagens trafikksystem også må ha plass 
til kjøretøy uten all verdens elektronikk ombord. 
Derfor skal vi ikke kjempe verken mot utviklingen 
eller elektrifiseringen. Vi skal bare sørge for at 
også vår røst blir hørt når premissene legges!

Odd Terje Døvik
Leder, sentralstyret
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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.
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Nyheter

Aktive fartsdumper
Actibump er betegnelsen på systemet som det svenske selskapet Edeva står bak. Systemet har vært i 
bruk i Sverige siden det ble lansert i 2010, og er installert et flertall steder.

Kort forklart er dette en «aktiv» fartsdump 
som senker seg slik at det blir en kant 
dersom man kjører over fartsgrensen. 
Dersom man kjører innenfor fartsgrensen 
skjer det ingen ting og det gir mer komfort 
enn de faste fartsdumpene -  for bilister, 
busspassasjerer – og motorsyklister.
Vår søsterorganisasjon, Sveriges Motorsy-
klister (SMC) har hatt flere MC-førere ute på 
veien og testet installasjonene som er gjort 
i Sverige, og man har til nå ikke funnet at 
dette er til hinder for trafikksikkerheten på 
MC.
-Det eneste man har kunnet påpeke er 
manglende friksjon på plata ved bremsing, 
sier Maria Nordquist i SMC
Systemet er også testet av svenske 
MC-poliser (UP på MC) og deres 
kommentar er at de ikke ser på dette 
som problematisk så lenge man holder 
fartsgrensen på stedet.
I Sverige er det hittil kun registrert én ulykke 

i forbindelse med Actibump. Det var en 
moped som bremset ned før «hinderet», 
ikke på det. Da forslaget om å introdusere 
systemet i Norge kom opp i 2019, sjekket 
NMCU saken med Statens Vegvesen 
(SVV). NMCU og SVV var da enige om at 

dette ikke representerte noen umiddelbar 
risiko for motorsyklister.
Når og hvis aktive fartsdumper plasseres ut i 
Norge vil NMCU følge nøye med, og påse at 
blant annet plassering, fartsbegrensninger 
og friksjon hensyntar våre behov.

Ikke ekstra toll på amerikanske motorsykkeldeler
Den amerikanske regjeringen vedtok i 2020 å kreve ekstra toll på europeiske produkter, så som whisky 
og fransk ost, slik at Europa i sin tur nå pålegger amerikanske varer ekstra toll. 

Motorsykkeldeler fra USA har man derimot 
ikke tatt med i oversikten og beskatter 
dermed ikke disse ekstra.
Det var beskyldninger fra begge sider om 
ulovlig støtte til den nasjonale flyindustrien 
(USA hadde gitt fordeler til deres flyindustri 

[Boeing] med en anslått påvirkning på EUs 
flyindustri på 12 milliarder dollar) som førte 
til denne saken.
Lenge så dette ut til også å kunne påvirke 
eiere av amerikanske motorsykler, men like 
etter den første offentliggjøringen av saken 

reagerte FEMA og kontaktet den davæ-
rende ansvarlige europeiske kommisær 
for handel, Cecilie Malmstrøm, og ba om 
at motorsykkel måtte fjernes fra listen, da 
hverken motorsykler eller motorsyklister 
hadde noe med dette å gjøre.
Den europeiske foreningen for motorsykkel-
industri, ACEM, gikk imot dette sammen 
med Harley-Davidson. Den 26. oktober 
2020 ga verdenshandels-organisasjon 
WTO grønt lys for at EU kunne ilegge 
toll på amerikanske produkter for fire 
milliarder kroner i året. Den 9. november 
offentliggjorde så EU-kommisjonen en liste 
med produkter som skulle ha en ekstra 
toll på 25%. Men takket være FEMA og 
ACEM med flere, ble ikke amerikanske 
motorsykkeldeler ilagt ekstra toll.
FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, 
kommenterte:
– Vi er glad og lettet over at amerikanske 
motorsykkeldeler er tatt av listen. Dette viser 
at lobby-virksomheten til FEMA fungerer og 
at det lønner seg å si sin mening.
Kilde: FEMA
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Nytt fra sekretariatet

1972 - 202211

Snart 50 år 
i MC-folkets 

tjeneste!
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Påmelding til NMCUs årsmøte 2021
Medlemsnummer ___________________

Navn __________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å delta på årsmøtemiddagen* lørdag kveld?       JA     NEI
*Frist for påmelding til årsmøtemiddag er 8. februar

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 

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

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

Dagsorden
  a. Åpning
  b. Konstituering
  c. Sentralstyrets beretning
  d. Revidert regnskap for 2020
   Styrets ansvarsfrihet
  e. Innmeldte saker
  f. Retningslinjer og plan for neste års virksomhet
  g. Fastsettelse av kontingent
  h. Fastsettelse av budsjett for 2021
  i. Valg

  Vi minner om Vedtektenes § 4, pkt. 3c:
  ”Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være    
                           sentralstyret i hende senest 4 -fi re- uker før årsmøtet”
  
       
     Frist innmeldte saker: Fredag 15. januar 2021

UTSAT
T
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NMCUs sentralstyre besluttet 23.januar å utsette både årsmøtet 
og kretskonferansen 2021, som skulle gått av stabelen 12.-14.
februar. Bakgrunnen for utsettelsen er selvsagt den pågående 
pandemien, og de ulike smitteverntiltakene som gjelder i den 
sammenheng.

Sentralstyrets leder, Odd Terje 
Døvik, sier at man tidligere i uka 
vurderte muligheten for å flytte 
arrangementene til midten av 
mars, i håp om at situasjonen 
da skulle ha bedret seg.

– Men de siste dagenes utvikling, 
først med mutert virus og så med 
mer eller mindre full nedstenging 
av hele Oslo-regionen, har gjort 
mars-alternativet lite realistisk, 
sier Odd Terje.

- Så nå har vi besluttet å utsette 
det hele til oktober, da vi uansett 
hadde planlagt å samle våre 
tillitsvalgte til en konferanse. 
Skulle utviklingen i mellomtiden 
gå i en annen og mer positiv 
retning kan vi avholde møtet 
tidligere, men det er det for tidlig 
å si noe sikkert om i dag. Men i 
oktober må vi tro at det igjen går 
an å samles, sier han.

Odd Terje understreker at 
dagens beslutning var vanskelig 
og lett på samme tid:

– Vanskelig  fordi årsmøtet 
er NMCUs høyeste organ. 
Regnskap skal godkjennes. 
Budsjett skal vedtas. Styre skal 
velges. Vedtekter skal endres. 
Nå må alt dette settes på vent.

Lett  fordi korona-situasjonen 
ville gjort det umulig, for ikke å 
si ulovlig, å avholde et årsmøte 
etter vanlig mønster. 
I realiteten hadde vi ikke noe 
valg, sier Odd Terje.

4 av sentralstyrets medlemmer 
var ikke på valg i år, og ville 
uansett blitt sittende. De to sis-
te, Odd Terje Døvik og Tor Atle 
Hansen, har sagt seg villig til å 
fortsette i sine verv inntil nytt 
årsmøte kan avholdes. Valgko-
miteen hadde for øvrig innstilt 
på at begge skulle gjenvelges 
for henholdsvis 1 og 2 år.

1. På grunn av den pågående 
pandemien kan ikke 
NMCUs årsmøte 2021 
gjennomføres som 
planlagt 13.februar. Den 
fysiske gjennomføringen 
av årsmøtet utsettes 
derfor til 23.oktober, og 
arrangeres samtidig med 
kretskonferansen (som 
også må utsettes).

2. Alle årsmøtedokumenter, 
inklusive årsberetning, 
regnskap, budsjett og 
valgkomiteens innstilling er 
klare og gjøres tilgjengelig 
for medlemmene iht 
opprinnelig oppsatt dato.

3. Dersom smittesituasjonen 
gjør det mulig å arrangere 
årsmøtet tidligere vil dette 
bli kunngjort med 8 ukers 
frist iht vedtektene

4. Sentralstyret ber 
sekretariatet undersøke 
mulighetene for å 
gjennomføre framtidige 
årsmøter digitalt, men 
anser at dette ikke 
vil være en aktuell 
gjennomføringsmodell for 
årsmøtet 2021.

5. De to medlemmene av 
sentralstyret som er på 
valg er villige til å bli 
sittende i sine verv inntil 
nytt valg kan foretas.

Iht. vedtektene vil det utsatte årsmøtet 
bli annonsert på nmcu.org 8 uker før, 
med sted og dagsorden.  
Om det når den tid kommer fortsatt er 
krav om forhåndsregistrering, vil det 
opplyses da. 

Årsmøtet 2021    

Slik lyder sentralstyrets 
vedtak i sin helhet:
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Aktuelt

Motorsykkelens 
uke

MC-bransjen og -organisasjonene arrangerer 
«Motorsykkelens uke» 15. – 21. februar.  
Dette er et digitalt arrangement for alle som er 
interessert i MC.

«Motorsykkelens uke» blir en kickstart med informasjon 
før årets motorsykkelsesong. Hovedbudskapet er 
«Drømmen er MC». 

Program og detaljer rundt gjennomføringen er ennå 
ikke klart, men det er lagt opp til temadager. Det vil være 
fokus på hva forhandlerne med sitt kompetansemiljø 
og nettverk betyr for motorsyklistene.

NMCU vil også ha en aktiv rolle under «Motorsykkelens 
uke» med deling av informasjon i tillegg til å 
kommunisere våre kjerneverdier og budskap.

– Fra NMCUs side handler «Motorsykkelens uke» blant 
annet om å sette fokus på aktuelle MC-politiske saker. 
Og så skal selvsagt vi også være med og drømme litt 
om kommende  sesong, sier Odd Terje Døvik.
– Vi trenger et lyspunkt midtvinters, ikke minst fordi 
både årsmøtet og kretskonferansen måtte korona-
utsettes.

Kjørelengde 
2020

Årlig kjørelengde for norske motorsyklister er 
viktig da den gjennomsnittlige kjørelengden 
benyttes for å beregne hvor høy risiko det er 
ved å kjøre motorsykkel. Nå har vi sammenstilt 
kjørelengden for 2020-sesongen, slik denne så 
langt er innmeldt til NMCU.
Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden benyttes av 
trafikksikkerhetsforskere til å beregne hvor farlig det er 
å kjøre MC. På bakgrunn av dette har NMCU med jevne 
mellomrom bedt medlemmene om å sende inn oversikt 
over antall kjørte kilometer i forrige sesong, slik at vi får 
reelle kjørelengder å vise til. 

For 2020-sesongen har vi så langt mottatt svar fra de 
fleste fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle 
aldre. Alle typer sykler er representert blant svarene.

Gjennomsnittlig kjørelengde registrert til nå er på 11 808 
km, fordelt på lett, mellomtung og tung MC. 53 kvinner 
og 431 menn har hittil svart på undersøkelsen. Av disse 
benytter kun 4 motorsykkelen til pendling, mens 308 
kjører tur. 172 oppgir at de bruken sykkelen til begge 
deler. 

Snittalderen på deltagerne er 51 år, noe som gjør at vi 
håper flere «ungdommer» besvarer undersøkelsen. Vi 
lar undersøkelsen ligge en stund til før vi gjør en endelig 
oppsummering for 2020.

Med ønske om en fin 2021-sesong og takk til alle som 
har deltatt så langt.
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OPPLEV LAS VEGAS & BLAZIN’ CANYONS
Den ultimate canyon-turen

LEIE AV MC FLYBILLETTER OVERNATTING LDW DRIVSTOFF BILLETTER FØLGEBIL TURLEDER

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 info@joyrides.com

MC Sjåfør: $ 3.695,- MC Passasjer: $ 2.595,-

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

VEGAS & BLAZIN’ CANYONS

Nå med koronagaranti!

★ 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 NMCU

MEDLEMS-
RABATT

Inkludert i prisen:

8 
DAGERS

TUR

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

Den 9. januar klarte NMCU 
Oppland krets, tross den 
vanskelige situasjonen med 
Covid-19, å avholde sitt årsmøte.
FOTO: LISE BERG

Til møtet som fant sted i lokalene til 
Vegmuseet på Hunderfossen møtte 
det 16 personer fordelt på klubbene 

Rødfos MC, Lillehammer MC og Farmers 
MC.
GMS på Gjøvik stilte med 2 medlemmer i 
tillegg til styret og fire individuelle.

Leder i NMCU Oppland krets ønsket 
årsmøtet velkommen og gikk igjennom 
årsberetningen. Det var ingen kommentarer 
til denne, ei heller til regnskapet som leder 
presenterte.
Da det ikke var innkommet noen saker til 
årsmøtet ble det god tid til gjennomgang 
av handlingsplanen for 2021. Her var 
det dekket opp for alt, fra konferanser til 
førerutviklingskurs og et løfte om å arrangere 
fellestur for medlemmene.
Etter at handlingsplanen var godkjent ble 
innstilling til styret presentert for møtet. 
Her var det gjenvalg av leder samt et par 
utskiftninger. 

Kretsstyret i NMCU Oppland ser etter dette 
slik ut:
Leder: Tor Atle Hansen
Nestleder: Lene Sæther
Kasserer: Morten Tundrali
Sekretær: Svein Gunnar Myrvang
Styremedlemmer: Lasse Walheim, Svein Arne 
Kristensen og Jan Helge Høgvoll
Etter at selve årsmøtet var avsluttet gikk 
praten rundt vegbefaringer, kjørekurs og 
medlemsrekrutering i tillegg til utdeling av 
ildsjel-priser.
Årets ildsjel 2020 ble tildelt Bobo Enger for 
utmerket innsats på kjøretreningskurset og 
Årets ildsjel for godt samarbeid i 2020 gikk 
nok en gang til Per Harald Øyhus (GMS)

God Covid-19 avstand på årsmøtet Kretsleder Tor Atle Hansen på Vegmuseets utmerkede scene

Litt «stæsj» må det være
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Tematur
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At det er turen i seg selv – 
ikke reisemålet – som er 
gleden ved å kjøre MC-tur, er 
en utbredt oppfatning blant 
mange motorsyklister. Men 
sannelig finnes det dem som 
har stor glede også av selve 
målet. 

Lar ulike tema stake ut reiseruta: 

Med samlemani 
på MC-tur 

Treff & tur 

Mens noen samler på frimerker, 
er det atter andre som samler 
på motorsykler. Ja, stavkirker, 

bruer og tunneler går det også an å samle 
på. Slike samleobjekt handler riktig nok 
om å ha opplevd de ulike arkitektoniske 
konstruksjonene; ikke å samle dem fysisk, 
må vite.  
Edvart Fjære og Per Terje Steen fra Asker 
MC-klubb etablerte for noen år siden en 
tradisjon med å reise på ulike tematurer. 
Dermed kjører de ikke bare for å kjøre, men 
også for å «samle» på spesifikke tema de har 
valgt ut for turene. 
– Hovedideen med å finne et tema er at 
turen lager seg selv, innleder Edvart påtatt 
alvorstynget. 

15 hovedsteder på 7 dager
Den spede starten til slike tematurer var da 
Edvart i 2008 la ut på jakt etter europeiske 
hovedsteder. I løpet av ei uke hadde han 
«samla» 15 hovedsteder etter å ha tilbakelagt 
6000 kilometer gjennom 17 land. 
Da han samme år ble intervjuet av lokalavisa, 
hevdet han hardnakket at GPS var et redskap 
for de feige. Han mente like hardnakket at 
vegkart og «jukselapp» strategisk tapet på 
tanken var den ultimate reiseguiden. Siden 
den gang har han åpenbart trådt inn i de 
feiges rekker, da GPS nå er et selvskrevent 
supplement til de uovertrufne hjelpemidlene 
i form av kart og «jukselapp».
Konfrontert med tidligere bastante 
karakteristikk av GPS-ers brukergruppe, ser 

Atlanterhavsvegen er et yndet reisemål for mange motorsyklister. (Foto: Edvart Fjære) 
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Treff & tur 

Edvart en smule beskjemmet ned i bordet, 
for så lynraskt å pense samtalen inn på 
senere års tematurer. Disse har han altså 
gjennomført i tosomhet med klubbkamerat 
Per Terje. 

For mange stavkirker  
Deres første tematur dreide seg om å 
«samle» på stavkirker. Selv om tospannet da 
greide å besøke 36 stavkirker, er det ifølge 
Edvart kun 28 ekte stavkirker i Norge. Med 
ekte mener han at de står der de i sin tid ble 
bygget, og at de står på vigsla jord. 
Fangsten til samlinga av stavkirker ble 
behørig dokumentert med bilder av 
motorsyklene og «samleobjektene», med 
unntak av den ene de besøkte. 
– Vi var også ved den stavkirka som er 
utilgjengelig for MC. Den står ute på Grip, 
som er ei lita øy utenfor Kristiansund. Vi leide 
båt for å komme til målet, forteller Edvart, 
som i ettertid har blitt møtt med innvendinger 
om at stavkirker faktisk ikke har noe særlig 
med motorsykkel å gjøre. 
Sådanne motforestillinger tar tematuristene 
med knusende ro. 
– Nei, selve stavkirkene – og andre tema for 
turene våre – har ikke nødvendigvis noe med 
MC å gjøre. Men det er ikke det det handler 
om. Det handler om kjøreturen dit, sier de 
mer eller mindre i munnen på hverandre. 

Grunnlovsjubileet 
I forbindelse med 200-årsjubileet for 
Grunnloven, la duoen i 2014 ut på tur for å 
«samle» såkalte grunnlovssteder, til sammen 
25 bygninger. Disse bygningene var arena 
for utvelgelsen av de 112 edsvorne mennene 
som utarbeidet kongeriket Norges grunnlov. 
For 200 år siden var det kun den øverste 
eliten av norske menn som var forunt å bli 
betrodd en så viktig oppgave. Følgelig var 
det de mest herskapelige bygningene som 
var arena ved utvelgelsen av dem som 
ble valgt for å reise til Eidsvoll for å legge 
grunnlaget for Norges selvstendighet. 
I løpet av sin ferd til det ene stedet 
mer prominent enn det andre, greide 
temasamlerne blant annet å «forville» seg og 
kjøretøyene inn på ikke-offentlig område på 
Fossum herregård i Skien. 
I håp om å få en nærmere utgreiing om den 
anvgivelige feilnavigeringen, ser vi spørrende 
bort på dem. De kvitterer med først å kikke 
uskyldig i hver sin retning, men gir etter hvert 
en stykkevis og delt historie om at de tross 
alt ikke ble kjeppjagd fra stedet. 
Imidlertid nevner de noe om å bli møtt med 
en kald skulder og at det ikke var lagt til rette 
for å fotografere verken ustelte motorsyklister 
eller tohjulede kjøretøy der. 

Bakke bro ved Flekkefjord ser ut til å ha en magisk tiltrekningskraft på enkelte MC-turister.  
(Foto: Per Terje Steen) 

Ved Grip stavkirke fikk ikke samlerne med seg kjøretøyene. (Foto: Per Terje Steen) 
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Treff & tur 

– Vi skulle vel egentlig ikke ha kjørt inn i 
borggården på den herregården der, nei, 
erkjenner Edvart påtatt skamfull. 
Grunnlovsturen ble – som seg hør og bør 
– avsluttet med en form for brask og bram 
utenfor Eidsvollsbygningen, der den histo-
riske begivenheten jo fant sted. 
I anledning 200-årsjubileet var det satt 
opp ei ramme for at besøkende kunne bli 
fotografert tilsynelatende sammen med eids-
vollsmennene i bakgrunnen. Med ideologisk 
pågangsmot fikk de historieinteresserte 
Asker-herrene buksert også motorsyklene 
på plass for å bli avbildet sammen med de 
betrodde grunnlovsmennene. 
Også der skal duoen ha kommet i skade for 
å bedrive angivelig feilnavigering. 
– Ved nærmere ettertanke kan det nok 
hende at den plattingen strengt tatt ikke 
var tiltenkt oppstilling av motorsykler. Men 
det er jo fort gjort å ta feil, understreker 
Edvart like så troverdig som en politiker i 
valgkampinnspurten. 

Lærerike turer 
Turkameratene gjør så et poeng ut av at de 
faktisk lærer nye ting når de staker ut løypa 
for tematurene. 
Per Terje kan for eksempel slå i bordet med 
kunnskap om både kongerikets eldste og 
korteste vegstrekninger. Norges eldste veg 
som fortsatt er i bruk, er fra 1630 og går 
mellom Kongsberg og Hokksund. Den heter 
Gamlevegen, og ble opprinnelig anlagt for å 
frakte sølv fra gruvene i Kongsberg før det 
ble skipet videre fra Hokksund. 
Og så Norges korteste riksveg: Før den 
såkalte regionreformen, som 1. januar 
2020 omgjorde riksveger til fylkesveger, var 
riksveg 603 den korteste i sin klasse. Den 
245 meter lange riksvegen gikk mellom 

Marifjøra og Vedvik i Luster kommune i Sogn 
og Fjordane. 
Så kommer Edvart på banen og deler av 
sin nyervervede kunnskap i forbindelse med 
tematurene, som tilsynelatende har gitt ham 
spisskompetanse om tunneler. Han ramser 
opp: Verdens nordligste i Honningsvåg, 
verdens lengste i Lærdal, verdens dypeste i 
Ryfylke, og verdens bratteste i Årdal.

Smittsom samlesykdom 
I begynnelsen ristet klubbkameratene til 
Edvart og Per Terje på hodet over denne 
trangen til å samle på det ene eller andre 
temaet for å reise på MC-tur. Noen anså det 
rett og slett som en sykdom. Samlesykdom, 
faktisk. 

Tilsynelatende har de to tematuristene Per Terje Steen (t.v.) Edvart Fjære hatt en finger med i spillet 
med å utforme Grunnloven for over 200 år siden. (Foto: Edvart Fjære) 

Grunnlovsstedet Nøisomhed Gård i Molde unngikk uønsket MC-trafikk som følge av angivelig 
feilnavigering. (Foto: Per Terje Steen) 

Som seg hør og bør var hele den norske 
lovsamlingen med på turen til grunnlovsstedene. 
(Foto: Per Terje Steen) 

Med Nasjonale turistveier i speilet på Gaularfjellet. 
(Foto: Per Terje Steen) 
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HEARsafer Biker

ÅRS
GARANTI

2
RABATT TIL
NMCU
MEDLEMMER

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.

•

•

•

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

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

Treff & tur 

Gammel bru ved Dokka har bidratt i bru-samlingen. (Foto: Per Terje Steen) 

Og i likhet med at Edvart gikk inn i de feiges 
rekker da han oppdaget hva en GPS kan 
brukes til, ble deler av Asker MC-klubb grad-
vis smittet av samlesykdommen tematurer. 
Da tematuristene fattet interesse for veg-
konstruksjoner i form av bruer, kastet 
klubbfrendene seg på bølgen. På hjemme-
sida til Asker MC-klubb ble det etter hvert 
lagt ut bilder og litt tekst om bruer både her 
og der rundt om i Europa. 
De samleglade MC-karene mener lignende 
tematurer bør være noe andre motorsyklister 
kan ha glede av. 
– Når du finner egne tema å kjøre etter, blir 
turen til av seg selv, og du lærer noe nytt. Ja, 
du må planlegge litt i forkant, men du utvider 
horisonten ved å dra på slike turer, mener 
Edvart bestemt. 

Den karakteristiske kirka på Røros er selvskreven for å dokumentere besøk i bergstaden.  
(Foto: Per Terje Steen) 

Brua ved Døving i Valle binder sammen en typisk 
MC-attraktiv strekning. (Foto: Per Terje Steen) 
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Nei, nå har det rabla helt 
for ridderne tenker vi i vårt 
stille sinn i det det kommer 
invitasjon til julegrantenning 
i januar. Men nei! Holy Riders 
Østfold har blåst liv i en 
gammel klubbaktivitet i form 
av å brenne juletrær som har 
gjort nytten sin. 

MC-frelste på  
(h)juletrefest i januar 

Treff & tur 

Vi kryper til korset og velger firehjuls 
kjøretøy med tak og varmeapparat 
for å delta på sammenkomsten 

for MC-entusiaster som lengter til våren. 
Og det er ingen som kommer med noen 
slengbemerkninger om valg av kjøretøy når 
vi i blåtimen ankommer klubbhuset i Råde. 
Samtlige av de andre frammøtte, 20 i tallet, 
har nemlig valgt bort tohjulingen til fordel for 
mer komfortabel vinterskyss. 
Vi sjekker med Vidar Solberg, mangeårig 
medlem i Holy Riders når sist dette skjedde?
 – Forrige gangen vi hadde julegrantenning 
var i 2008, sier Vidar og legger til; – Et relativt 
nytt medlem hadde hørt om det, og lurte på 
om vi skulle gjøre det igjen. 
Spørsmålet ble stilt og det tok det ikke 
lang tid før vi bestemte oss. Dette var noe 
vi hadde snakka om allerede før korona-
pandemien. 
Klubben bruker også ha grisefest på 
klubbhuset om høsten, men den ble av 
kjente årsaker  avlyst i fjor. 
Navnet henspeiler ikke på de kjente 
grisefestene i syden, men på at det er gris 
som står på menyen. Helgrilla gris. 
– De siste to årene har vi vært så heldige å 
fått tak i villsvin. Vi har avholdt grisefest sju 
ganger og i fjor skulle vi hatt 30-årsfeiring for 
Østfold-avdelingen av Holy Riders, forteller 
klubbvert Vidar Solberg. 

Julegrana er tent

– Full kontroll på grillplassen
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Aktuelt

Å kjøre på tur sammen med andre er vanligvis en hyggelig og positiv opplevelse. 
Men ulykkesstatistikken forteller at det også skjer ulykker i forbindelser med denne 
aktiviteten, ulykker som kanskje er trigget av gruppepresset som kan følge med det å 
kjøre flere sammen. NMCU har skrevet om dette i Full kontroll-boka og vi serverer den 
teksten igjen her for å minne om problemstillingene, og gledene, ved å kjøre fellestur.

Det er sommer, det er sol og det er søndag 
og du skal ut på fellestur med venner. En 
i utgangspunktet hyggelig aktivitet som 
imidlertid fort kan bli et mareritt hvis man 
ikke tar hensyn til erfaringsnivået til dem som 
er med på turen. Å kjøre mange motorsykler 
i følge er moro, men det krever disiplin og 
aktsomhet. Vi har alle forskjellig kjørestiler 
og tempo. Det som er rolig og udramatisk 
for en erfaren motorsyklist kan virke farlig og 
stressende for en  som er uerfaren og fersk. 

Vær ærlig 
Ved felleskjøring gjelder det å være ærlig 
om eget prestasjonsnivå. For mange ferske 
motorsyklister kan en fellestur sammen med 
erfarne motorsyklister bli en eneste lang 
aha-opplevelse, og virke som en katalysator 
for å lære seg å kjøre motorsykkel. Men det 
kan like fort vippe den andre veien hvis man 
tøyer egne grenser for langt. 
De erfarne vil gjerne vite ditt erfaringsnivå 
før man legger av gårde. Men uansett hvor 
mange som er på tur sammen, er det bare 
du selv som er ansvarlig for din egen kjøring.    
Husk at du selv må bestemme hvordan du 
ønsker å kjøre. Selv om vi kjører i følge er 
det ikke «følg lederen» som er regelen, for 
motorsyklisten foran deg kan gjøre feil. Det 
er også viktig å være tøff nok til å si ifra at 
dette går fort for meg. Eller spørre «er det 
bare meg, eller kjørte vi veldig fort i de siste 
svingene»? 

Ferskinger misforstår 
Det er ikke uvanlig at ferskinger tenker som 
så at «siden jeg ikke har så mye erfaring, er 
det vel greit å legge seg bakerst». Helt feil! 
Den som ligger bakerst må nemlig kjøre 
nesten dobbelt så fort som fortroppen på 
grunn av «trekkspilleffekten». Uerfarne skal 
kjøre så langt fram i kolonnen som mulig, 
helst rett bak ledersykkelen. Første- og 
sistemann i kolonnen skal være erfarne 
motorsyklister. De passer på at fartsnivået er 
riktig og at alle henger med. 
På mange måter er det å kjøre på fellestur 
litt som når jagerflypiloter bedriver 
formasjonsflygning. Der hvor kjøreforholdene 
tillater det kjører man gjerne annenhver 
sykkel innerst og ytterst i et sikksakk-
mønster i kjørefeltet (se illustrasjon). Man kan 
da ligge tettere, siden avstanden til sykkelen 
rett foran allikevel blir tilfredsstillende. På 
denne måten blir det vanskelig for biler å 
bryte inn i kolonnen, og man slipper unødige 
forbikjøringer. 
Selv om man kan ligge tett så ikke kjør for 
tett opptil foranliggende, og ikke under 
noen omstendighet opp på siden av denne. 
Området på siden av sykkelen «eies» av 
denne og det kan fort bli behov for å skifte 
spor ved for eksempel passering av syklister 
og fotgjengere. 
Hold sporet og plassen i feltet, unngå 
vingling fra side til side. Hold jevn fart og 

unngå rykkete kjøring. Avstand til sykkelen 
foran og bak kan kontrolleres ved at man 
skal kunne se hverandre i speilene. Bytter 
sykkelen foran deg spor i kolonnen, bytter 
du også spor. 
På svingete vei, og hvor forholdene ellers 
tilsier det, kjører du med individuelt sporvalg 
og god avstand til foranliggende. 

Plass og speil 
Når du kjører forbi, så husk at det kommer 
noen bak deg. Kjør raskt forbi og slakk ikke 
av med en gang du har passert, men gjør 
plass til dem som kommer etter deg. Ikke 
kjør forbi med «røsk og riv», men kjør jevnt 
og beregn gode marginer. Det kan hende 
at føreren bak stoler på din vurdering og 
henger seg på. 
Bruk speilene aktivt. Ser du at sykkelen bak 
sakker akterut, så hold igjen og lag en stor 
luke foran deg slik at syklene lenger frem 
har sjanse til å oppdage at noen henger 
etter. Pass på at sykkelen bak deg ser hvor 
kolonnen kjører når dere kommer til kryss. Si 
fra på forhånd dersom du av en eller annen 
grunn må forlate kolonnen underveis. 
Det vil hende at kolonnen kommer til en 
særs svingete og morsom veistrekning. 
Noen av de erfarne motorsyklistene som 
ligger bakerst vil da ønske å kjøre forbi slik 
at de kan kjøre i et noe sportsligere tempo. 
Slipp dem frem, og fortsett i ditt eget tempo. 
Er du uerfaren så ikke prøv å henge på, de 
andre får heller vente på deg et stykke lenger 
fremme. 

Felles glede og nytte på tur

På fellestur gjelder det å være ærlig angående eget prestasjonsnivå. Er man det kan en fellestur 
sammen med erfarne motorsyklister bli en eneste lang aha-opplevelse
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Skrivelysten 
fylkessekretær 
Fylkessekretær Christian Harholt i NMCU Sør-Trøndelag er en 
jordnær motorsyklist med glimt i øyet og forkjærlighet for tekniske 
finurligheter. 

Han har i årevis sittet i styre og stell i 
NMCU-kretsen sør i Trøndelag, som 
Christian ynder å uttrykke det, nå 

som Trøndelag har blitt til ett fylke. I disse 
årene har han vekselvis bekledd vervene 
som kretsleder og/eller fylkessekretær. 
Christian har en forkjærlighet for raffinerte 
MC-treff der de måtte være å finne. Han 
har også ved ujevne mellomrom vært 
bidragsyter til MC-bladet. Det være seg 
artikler om artsfrender i NMCU, skråblikk 
på MC-livets mysterier, eller forherligelse 
av en matoppskrift som åpenbart har 
begrenset appell både i og utenfor 
MC-miljøet. 

Kubikksjarmør 
Fylkessekretæren sør i Trøndelag fattet 
tidlig interesse for tohjul-livets gleder og 
sorger. 
– Jeg tok førerkort for lett motorsykkel 
som 16-åring, etter å ha innsett at 
moped var for kjipt. Inspirasjonen kom 

fra en klassekompis som hadde gjort 
det samme. En sliten Suzuki GP100 ble 
kjøpt en mørk kveld i indre Fræna. Den 
hadde sine særtrekk. Støtdemperne 
i begge ender var fulle av vann. Det 
fungerte helt fint, så lenge det ikke var 
så veldig mange minusgrader. GP100 
har forgasseren innebygd i motoren. Det 
fungerer også fint. Så lenge det ikke er 
veldig mange minusgrader. På tur ned 
for å ta videregående-skolebussen til 
Molde rakk motoren å bli akkurat så 
varm at forgasserstempelet frøs fast på 
full gass. Og det var naturlige grunner til 
at full gass var foretrukket gassposisjon. 
Dreieventilen var ny, jomfruelig og 
ubeskåret. Og motoreffekten deretter. 
Løsningen på fullstendig fastfrosset 
fullgasspådrag var å legge høyre tommel 
på nødstoppvippebryteren og skru den 
vekselvis av og på for å justere ned 
motoreffekten. Den andre vinteren med 
GP100 skaffet jeg meg termodress. Men 

Vitale data:
Navn: Christian Havdal Harholt. 

Alder: 45.

Bosted: Børsa i Trøndelag.  
Oppvokst i Eidsvåg i Romsdal.

Sivilstand: Samboer  
med Anne Grete. 

Tillitsverv: Fylkessekretær  
i NMCU Sør-Trøndelag.

Yrke: Fagtekniker på bilverksted. 
Det vil si han mekanikeren som 
tar over når de andre står fast el-
ler heller vil skifte møkkete clutch- 
og bremsedeler. Benytter meg av 
alt slags rart verktøy, både heksa-
desimaltall og nål og tråd.

MC: 1994 Honda ST1100. 
Hverdagsmotorsykkelen.

1982 Honda CX500 TC. Ja, den 
som har turbo og innsprøytning.

1966 Gilera Giubileo 124.  
Det er en litt lang historie å ta nå.

1948 Tempo Villiers Luksus 
124. Bestefarsarven
Og så står det en Gas Gas 
Pampera i garasjen som kanskje 
blir min.

Har også hatt:  
Yamaha RD 350 LC
Suzuki GP100,  
Husqvarna WR 240
Suzuki ZR 50 Er ikke så flink til 
å selge motorsykler, med andre 
ord.

Bil: VW Touran + VW Touran. 
En som er brun i kantene, og en 
som er ny.

Høyde: Over 1,80 når jeg har 
brannmannstøvlene på.

Vekt: 90, etter en lang økt med 
motorsag og brannmannstøvler.

Skostørrelse: 43 +/-1. (Det er ikke 
alltid lengden det kommer an på).

Hobbyer utenom MC: Skogs-
drift og gravemaskinkjøring. 
Potet- og grønnsakdyrking. Tørr-
muring av naturstein.

Matlaging: Pinsettfritt og freestyle. 
Også for større forsamlinger. Med 
eller uten blåmuggost. Gjerne på 
bål. Men uten aluminiumsfolie! For 
aluminiumsfolie er ikke noe godt.
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konfirmasjons-skinnjakka ble fortsatt 
benyttet så lenge det var plussgrader, 
mimrer Christian, og blir drømmende i 
blikket.

Tung MC og NMCU-verv
Men 100-kubikkeren vokste han fra, så 
da ble det større totakter i 18-årsalderen. 
Konfirmasjonspengene ble brukt opp på 
skinnklær og førerkort. 
– Ved et besøk hos den foretrukne 
motorsykkelforhandleren ble jeg vervet inn 
i NMCU av Arnt Magne Reitan. Jeg husker 
ingenting av argumentasjonen, men 
jeg var ganske lett å overtale. Etterhvert 
havnet jeg i kretsstyret i Møre og Romsdal. 
Jeg aner ikke hvordan valgkomiteen fikk 
idéen om å spørre meg. Det er mulig at 
min lange fartstid i 4H hadde litt å si. 4H 
er jo som mange vet en organisasjon som 
har organisasjonsopplæring som mål.  
Jeg sluttet i kretsstyret i Møre og Romsdal 
i 2000 på grunn av et fire-måneders 
4H-utvekslingsopphold i Australia, forteller 
Christian.  

NMCU som kontaktskaper 
I desember 2005 flyttet han til Trøndelag, 
og tenkte da at NMCU var en god kanal 
for å skaffe seg et større sosialt nettverk. 
Men dit han kom, glimret NMCU med sitt 
fravær på kretsnivå. 
– I mangel av kretsstyre i Sør-Trøndelag 
måtte jeg selv starte opp dette - med god 
hjelp av motorsyklist Roger Dalsaune og 
etterhvert mange andre. NMCU-kretsen 
har hatt mange forskjellige aktiviteter i 
årene deretter. Vi har blant annet boltet 
fast en Honda VT 600 i fronten på en 
lastebil. Denne riggen brukte vi i Se 
Oss-kampanjen. Noen mente at det var 
makabert. Da var vi ganske fornøyd med 
oss selv. Men en Se Oss-kampanje er etter 
min mening kun vellykket dersom man får 
dekning i landsdekkende media. Det har 
vi bare hatt to ganger, så vidt jeg husker. 
Men lokalradio og større aviser fungerer jo 
også på sitt vis, skynder Christian seg å 
tilføye.

Tanker om rekruttering 
Han erkjenner at NMCU i Sør-Trøndelag 
de siste årene kanskje ikke har hatt det 
aktivitetsnivået som mange ønsker, og 
derfor vil han benytte anledningen til å 
komme med en sterk oppfordring om at 
det nå er god anledning til å stikke frem 
hodet og bli med på dugnadsinnsatsen. 
– Kretsen trenger nye, friske koster. 

Alternativet vil være at vi slår 
sammen begge trøndelag-
skretsene til én krets. Da 
kan sør-trønderne ende 
opp med å bli styrt av de 
driftige  nord-trønderne. 
Det kan kanskje i seg selv 

være en god nok grunn til 
å ta i et tak? Jeg er jo som 

kjent oppvokst i et «fogde-
ri-delt» fylke, og er vant med litt 

mer eller mindre vennligsinnet kniving 
innad i fylket. Men her ligger faktisk 
trøndere mye bedre an! 
– Det siste utsagnet må du nesten 

utdype …  
– Trønderne har ikke indre stridigheter 

på det nivået som råder mellom sunn-
møringer, nordmøringer og romsdalinger, 
drister den utflyttede romsdalingen seg 
til å uttrykke, uten å vise nevneverdig 
frykt for represalier neste gang han måtte 
besøke hjemfylket.  
Han følger så opp med å berolige dem 
som måtte være reservert mot å påta seg 
et styreverv i kretsen:
– Kretsstyret i NMCU er ikke noe 
prestisjefylt pampevelde! Her er vi vanlige 
og jordnære folk med felles interesse for 
motorsykkel. NMCU har en tradisjon for å 
være nøktern i pengebruk. Reiseregninger 
skriver jeg kun dersom jeg er tvunget til 
å kjøre bil. En ekstra motorsykkeltur er jo 
bonus nok i seg selv. Og mat og drikke 
må man jo ha hver dag. Så den klarer jeg 
også å betale selv når det er den innbetalte 
medlemskontingenten som eventuelt skal 
dekke inn kostnadene, slår Christian fast.  
Han forsikrer at når virussituasjonen roer 
seg ned vil det bli arrangert et fysisk 
årsmøte, så følg med i innboksen på 
e-posten din! 
Avslutningsvis kommer den driftige 
fylkessekretæren med følgende 
erkjennelse: 
– Jeg har faktisk etterhvert innsett at jeg 
ikke har behov for så veldig stort og nært 
sosialt nettverk. Men det er jo alltids godt 
å ha det i bakhånd. Og jeg ville hatt et mye 
fattigere liv uten NMCU. Når jeg blir voksen 
skal jeg kjøpe meg et livstidsmedlemskap. 
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Hva er det som får deg til å engasjere deg 
i NMCU-arbeidet? 
Jeg var med og startet NAF MC Møre og 
Romsdal i 2012. Vi har hatt fokus på sikkerhet 
på MC og har hatt rustløser-arrangement om 
våren og ferdighetstrening siden oppstart. Vi 
har også kommet langt i arbeidet med «Sikker 
på MC». Flere av NMCU sine tillitsvalgte var 
med, og jeg fikk et godt inntrykk av gjengen. 
Da de spurte om jeg kunne ta på meg vervet 
som fylkessekretær for NMCU så jeg at 
oppgavene var godt forenelige med det jeg 
allerede var med og jobbet for i NAF MC, så 
det var lett å si ja til dette.

Fortell hvorfor du kjører motorsykkel. 
Jeg hadde Yamaha 100 ccm som 
16-åring og fikk veldig lyst til å plukke opp 
motorsykkelkjøring igjen når økonomien 
var blitt bedre og ungene voksne. Det hjalp 
selvsagt også at jeg fikk en samboer som 
hadde det likedan. Jeg er usikker på om 
det hadde vært like aktuelt å bruke så mye 
tid på dette dersom jeg ikke hadde hatt en 
likesinnet partner.

Hvilke områder synes DU det er viktigst for 
NMCU å satse på? 
Det viktigste er trafikksikkerheten. Å få 
ulykkesfrekvensen så lav som mulig er helt 
essensielt. Fremdeles er det føreren av 
kjøretøyet som er den avgjørende faktoren. 
Vi vet at vegene er som de er, og at andre 
som vi deler vegen med ikke alltid ser oss. I 
tillegg overvurderer vi våre egne ferdigheter. 
Vi blir flere som kjører motorsykkel. Vi må 

sørge for at  ulykkesstatistikken ikke øker like 
mye.

Hvorfor er det viktig for motorsyklister å 
ha NMCU på banen? 
NMCU er motorsyklistenes talerør. Denne 
funksjonen skal vi utnytte enda bedre 
framover og vi skal representere på alle 
arenaer det er naturlig at vi er på.
Beskriv din beste MC-opplevelse. 
Jeg og samboeren hadde en treukers 
MC-tur fra Kirkenes til Molde. Ved hjelp av 
AMS i Ålesund sendte vi ferdigpakka sykler 
opp til Kirkenes og fløy selv etter med hjelm 
og tankveske. Den turen var spekket med 

opplevelser, og med Nasjonale turistveger 
som tema for turen, lå perlene på snor.  

Beskriv din verste MC-opplevelse. 
Heldigvis har jeg ikke hatt noen skikkelig 
dårlige opplevelser, men det går hardt innpå 
meg når jeg hører om MC-ulykker. Vi er i et 
felleskap enten vi kjører med skinnvest eller 
refleksvest, og det er lett å forestille seg at 
mange av ulykkene kunne ha rammet en selv. 
Jeg tror det er viktig å snakke om ulykker, 
slik at vi kan kjenne oss igjen når vi står 
overfor lignende situasjoner, eller for å være 
mest mulig forberedt hvis noen i kjøregruppa 
rammes.

Hvordan tror du hverdagen for norske 
gatemotorsyklister hadde vært uten 
NMCUs eksistens? 
Avgiftspolitikken og trafikksikkerheten for oss 
motorsyklister hadde ikke hatt samme fokus 
hvis ikke NMCU hadde talt på vegne av 
oss. Alle samfunnsgrupper, om det er eldre, 
pendlere, ungdom eller hva det skulle være, 
er avhengige av at det er noen der som setter 
fokus på deres behov og som kan være et 
talerør for dem. Motorsyklistene trenger noen 
som kan fortelle hvordan verden ser ut fra 
vårt ståsted.  

Tror du NMCU noensinne kommer til å bli 
en overflødig interesseorganisasjon? 
Så lenge det finnes motorsyklister i Norge vil 
det være behov for NMCU, og det blir jo flere 
og flere motorsyklister, så da blir det vel et 
økende behov for NMCU?

Lysebotn er et yndet reisemål for mange motorsyklister, og Kjersti har hatt fornøyelsen av å 
gjennomføre denne turen. (Foto: Privat) 

Navn: Kjersti Løge
Alder: 57
Bosted: Molde
Hvor lenge har du kjørt MC:  
Jeg tok lappen på lett MC 
som 16-åring og tung MC 
som 18-åring. Kjørt aktivt de 
siste ti årene
NMCU-verv: Sentralsty-
remedlem, fylkessekretær, 
kretsstyremedlem
Type MC: 2005 BMW 
R1200RT 
Medlem i MC-klubb:  
NAF MC Møre og Romsdal
Yrke: Selger
Hobbyer: Organisasjonsarbeid 

For å finslipe kjøreferdighetene har Kjersti vært på 
frivillig førerutviklingskurs. (Foto: Privat) 
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Hva er det som får deg til å 
engasjere deg i NMCU-arbeidet? 
Det er lett å svare på. Det er den eneste 
organisasjonen som jobber ene og 
alene for oss på to hjul (med motor). 
Og når man ser hva NMCU har fått til 
i de snart 50 årene de har eksistert, i 
et tungrodd demokrati, det bare å ta 
av seg hatten. Frivillighetsarbeidet får 
en ny mening når man ser at man kan 
være med og bidra for vår sikkerhet. 
Hvis vi kan redde bare ett liv, så er det 
verdt innsatsen.

Fortell hvorfor du kjører 
motorsykkel. 
Det gjør noe med en, når man kler på 
seg dressen, tar på hjelmen og setter 
seg på sykkelen. Da er jeg fri, da kan 
jeg nyte natur, lukter, være ett! Den 
frihetsfølelsen er unik, og må bare 
prøves og oppleves. 

Hvilke områder synes DU det er 
viktigst for NMCU å satse på? 
Det må være vår rett til å ferdes på 
våre veier like mye som annet kjøretøy, 
og uten restriksjoner og begrensninger. 
Få MC “synlig”, slik at vi er og blir en del av 
hele trafikkbildet.

Hvorfor er det viktig for motorsyklister å 
ha NMCU på banen? 
Det er jo bare å ta en titt på historikken 
vår. Hvem andre jobber ene og alene for 
oss? Som får våre valgte politikere til å se 

og høre oss, få med seg veiutbyggere og 
Samferdselsdepartementet på hva vi jobber 
og kjemper for og imot. 

Beskriv din beste MC-opplevelse. 
Det er mange! Og når turen er målet, så er 
det vanskelig å plukke ut den beste. Har 
hatt mange fine, både lange og korte turer 
i Norge, ett par turer nedover Europa og en 
helt fantastisk tur med Joyride “over there”. 

Det siste kan absolutt anbefales, og 
håper at jeg får mulighet til å være 
med på NMCU sin jubileumstur med 
dem.

Beskriv din verste MC-opplevelse. 
Den var enklere. Det var da jeg hilste 
på asfalten i mai 2009, og MCen ble 
plassert i garasjen i to år. Heldigvis 
hadde jeg noen pådrivere som fikk 
meg tilbake, og så fikk jeg klar beskjed 
at jeg ikke kunne stille som leder i 
NAF MC Vestfold uten å kjøre MC. Så 
da måtte jeg jo bare opp igjen.

Hvordan tror du hverdagen for 
norske gatemotorsyklister hadde 
vært uten NMCUs eksistens? 
Er redd vi hadde hatt masse 
begrensninger, full årsavgift, høyere 
avgifter, begrensninger på HK, ingen 
tilrettelagte tiltak … Om vi i det hele 
tatt hadde fått lov til å kjøre MC!

Tror du NMCU noensinne 
kommer til å bli en overflødig 
interesseorganisasjon? 
Overflødig? NEI, men jeg håper at 

flere av MC-folket får øynene opp for hva 
NMCU virkelig gjør for at de skal få lov til 
å nyte privilegiet som det er å kjøre MC. Vi 
trenger akkurat DERE! 

Siv M. Kristoffersen er nestleder i NMCUs sentralstyre. (Foto: Privat) 

Navn: Siv M. Kristoffersen
Alder: 56
Bosted: Nøtterøy
Hvor lenge har du kjørt MC:  
Siden 2003
NMCU-verv: Fylkessekretær 
for Vestfold og nestleder i 
sentralstyret
Type MC: Yahama MT 10
Medlem i MC-klubb:  
NAF MC Vestfold
Yrke: Veileder i NAV
Hobbyer: Trafikksikkerhet, 
organisasjonsarbeid, nyte mc 
og være mormor 

Yamaha Fazer-en til Siv er nå bytta ut med hvassere redskap av 
samme fabrikat. (Foto: Privat) 

Sentralstyret
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Hva er det som får deg til å engasjere deg 
i NMCU-arbeidet? 
Jeg har alltid vært opptatt med 
organisasjonsarbeid i en eller annen form, 
og da jeg begynte å kjøre motorsykkel fant 
jeg fort ut at NMCU var en organisasjon 
som talte min sak som motorsyklist. Så har 
jeg den uvanen(?) at når jeg tror noen kan 
gjøre en forskjell så blir jeg ekstra engasjert 
og bidrar gjerne selv inn i det arbeidet. Det 
var lett å si ja da jeg første gang ble spurt 
om jeg ville sitte i sentralstyret, og siden har 
vi hatt mange saker å jobbe med som har 
engasjert videre.

Fortell hvorfor du kjører motorsykkel.  
Å kjøre motorsykkel gir en frihetsfølelse 
som det ikke er lett å sette ord på. Det 
vekker et sammensurium av gode følelser, 
av frihet, mestring, nærhet til sykkelen og til 
omgivelsene. Sanseinntrykkene forsterkes, 
og jeg bare koser meg så veldig når jeg 
setter meg på motorsykkelen.

Hvilke områder synes DU det er viktigst for 
NMCU å satse på?  
Få politikere, planleggere og byråkrater 
til å forstå at også MC er et alternativt 
transportmiddel når man jobber med 
samferdsel, det være seg byutvikling (inkl. 
parkering), veibygging og -vedlikehold samt 
andre reguleringer. 

Hvorfor er det viktig for motorsyklister å 
ha NMCU på banen?  
For å ha en organisasjon som taler vår sak 
der vi ikke klarer å nå frem alene. Vi trenger 
ei vaktbikkje som følger med og sier ifra når 
det kommer forslag til lover og regler som får 
store konsekvenser for motorsyklistene som 
gruppe.

Beskriv din beste MC-opplevelse.
Er ikke helt lett å velge mellom mange fine 
opplevelser, det må nesten bli en av disse 
turene hvor man setter seg på sykkelen og 
ikke har noe konkret mål for hvor man skal. 
Bare være i nuet og koble vekk alt annet, la 
tilfeldighetene avgjøre om man tar til høyre 
eller venstre i neste kryss og 

Beskriv din verste MC-opplevelse.  
Som helt fersk motorsyklist havnet jeg i en 
av disse klassiske «jeg så ikke MC-en»-
hendelsene hvor manglende rutine og en for 
hard oppbremsing førte til at jeg la sykkelen i 
bakken. Det ble en liten tur på verksted med 
sykkelen og ingen store skader på meg selv 
heldigvis, var nok selvfølelsen som hadde det 
verst.

Hvordan tror du hverdagen for norske 
gatemotorsyklister hadde vært uten 
NMCUs eksistens? 
Dyrere motorsykler - både i innkjøp og bruk 
(avgifter og forsikringer), vanskelig å kjøre opp 
til MC, mange (urimelige?) forbud og langt 
dårligere trafikksikkerhet for motorsyklistene.

Tror du NMCU noensinne kommer til å bli 
en overflødig interesseorganisasjon?  
Absolutt ikke, NMCU er viktigere enn noen 
gang dersom vi fortsatt vil ha friheten til å 
kjøre motorsykkel hvor vi ønsker.

Foto: Geir Mogen

Navn: Bente-Irene Finseth
Alder: 53
Bosted: Ranheim
Hvor lenge har du kjørt MC:  
Kjørte opp i 2003
NMCU-verv: Styremedlem i 
sentralstyret 
Type MC: Honda Deauville 
NT650V 
Medlem i MC-klubb:  
NAF MC Trondheim
Yrke: Seniorrådgiver
Hobbyer: Motorsykkel, 
hund, håndballmamma, 
korpsmamma og så litt 
friluftsliv og håndarbeid i ledige 
stunder  

TEKST: : NMCU
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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

OPPTIL 

30 %
RABATT

Tryg Forsikring er ny 
samarbeidspartner for NMCU
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