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• MILLIONER TIL MC-SIKRING 

• UP-TORPEDERING

• TREFF & TUR

• NYTT OM KJØREKLÆR 



En kabel, mange muligheter! Stort utvalg av tilbehør tilgjengelig

Smør batteripoler  
og kontakter med  
Accu Protect

Beskytt overflater
med Moto Protect

Smør bevegelige 
 deler med  
Joker 440

Bytt motorolje

Vask med Moto Clean 
og Insect Cleaner

Fuel Stabilizer
Bensintilsetning

Rengjør og smør kjeder 
med Chain Lube og 
Chain Clean

Også for 

litium- 

batterier
Automatisk

6V / 12V
Også for

CAN-BUS 

system

6V: 10 - 192Ah2 - 50Ah 3 - 50Ah 3 - 240Ah  
(Ideell også for bil og båt)12V: 8 - 120Ah

SMARTLADERE FRA  
Sørg for optimal lading gjennom vinteren!

Importør
F i n n  d i n  f o r h a n d l e r  h o s  s p s . n o
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I juni omkom 8 personer i trafikken. 6 
av disse var motorsyklister. Det førte til 
bekymringsmeldinger fra både vegmyndigheter 
og trafikksikkerhetsorganisasjoner, tett fulgt av 
medieoppslag som forsterket inntrykket av at vi 
stod foran tidenes ulykkessesong. 

I år slo vi tilbake. Sammen med en rekke andre 
aktører i det norske MC-miljøet laget vi en 
mediekampanje som tok sikte på å følge opp 
hvert eneste medieoppslag, og fôre redaksjonene 
med andre tall og fakta.

For det er riktig at 6 av 8 omkomne i juni var 
motorsyklister. Men det er også et faktum at antall 
drepte motorsyklister i første halvår 2020 (9 på 
tung, 1 på lett) er nøyaktig det samme antallet 
som omkom på MC i første halvår 2019.  Det er 
også et poeng at dette kun er halvårstall. Vi vet 
ikke hvordan året blir før det er over.

Sett i et lengre perspektiv er det også et faktum 
at det rent statistisk aldri har vært sikrere å kjøre 
MC enn det er nå. I 1980 hadde vi ca 100 000 
motorsykler på norske veier, og ca 40 drepte 
pr år. I dag er det over 200 000 motorsykler 
registrert i Norge, og mindre enn 20 drepte pr 
år. Antallet dødsulykker er med andre halvert i 
den samme perioden som antallet sykler er blitt 
fordoblet. Det betyr at den relative risikoen for å 
bli drept på MC har blitt dramatisk redusert de 
siste ti-årene. Så kan det innvendes at dette også 
gjelder for andre trafikantgrupper, ikke minst for 
bilførere. Da vil jeg bemerke at bilene har hatt en 
nesten revolusjonerende utvikling med hensyn til 
sikkerhet i disse årene, med førerstøttesystemer 
og aktive og passive sikkerhetsfunksjoner som 
aldri vil komme motorsykkelen til del. At vi likevel 
har hatt denne positive utviklingen kan ikke minst 

tilskrives en betydelig forbedret føreropplæring, 
og større oppmerksomhet for våre behov fra 
veimyndighetenes side.

For 2020 kan vi imidlertid fastslå at 
ulykkesutviklingen går feil vei. 2019 sluttet på 
16 drepte motorsyklister; pr 1.september har 
allerede 18 omkommet i 2020. At det fortsatt 
er lavere enn gjennomsnittet for de foregående 
6 år er en mager trøst; 2020 ligger an til å bli 
det tredje året på rad med økning. Det skal vi 
ta inn over oss. Særlig fordi altfor mange av 
ulykkene er såkalte singelulykker, der ingen 
andre kjøretøy er innblandet. Et flertall av disse 
ulykkene er utforkjøringsulykker i sving, og da 
gjerne i venstresving. Det er heller ikke de unge 
som forulykker mest, men derimot mannfolk 
mellom 40 og 60.  Noen av oss fikk lappen den 
gang føreropplæringen var mye dårligere enn den 
er i dag. Hvis vi ikke har gjort noe for å øke vårt 
ferdighetsnivå siden den gang kan vi fort komme 
i kategorien «1 års erfaring 40 ganger». Det er 
ikke det samme som «40 års erfaring». Noen av 
oss har ikke kjørt sykkel på mange år, og valgte å 
benytte korona-sommeren til å ta den MC-turen 
vi har snakket om så lenge. Omstendighetene 
varierer, og vi skal la ulykkesanalysegruppene 
gjøre seg ferdig før vi begynner å trekke 
konklusjoner. Men jeg tror det allerede nå er 
grunnlag for å understreke vår del av ansvaret. 
Motorsykkelprodusentene har ansvar for å lage 
så sikre sykler som mulig. Veimyndighetene har 
ansvar for å gjøre det fysiske veimiljøet så sikkert 
som mulig. Men du og jeg har ansvar for å holde 
oss på veien.
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Norsk Motorcykkel Union er en 
interesseorganisasjon for norske 
gatemotorsyklister. NMCU ble 
stiftet i 1972 og har 12000 
medlemmer. MC-bladet er et 
medlemsblad for medlemmer i 
NMCU.
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Nytt fra sekretariatet

Ny avtalepartner for NMCU
Fra 1. juli 2019 har NMCU stått uten avtalepartner på MC-forsikring, 
men ved målrettet arbeid har Tryg Forsikring og NMCU kommet frem 
til en avtale som ikke bare gir våre medlemmer rabatt, men også en av 
markedets beste MC-forsikringer.

– Vi ser at motorsyklister er ei kjøpesterk 
gruppe som har mye de vil forsikre. De er 
også opptatt av sikkerhet og trygghet på 
veien, noe som sammenfaller godt med 
Tryg sine verdier, sier avtaleansvarlig Jannike 
Sørensen hos Tryg Forsikring. 
Hun legger ikke skjul på at MC-folk dermed 
er attraktive kunder for Tryg. NMCUs 
medlemmer får 10 prosent på MC forsikring 
og 5 prosent på øvrige produkter. Det 
betyr at du kan få inntil  30 prosent rabatt 
på MC-forsikring og inntil 25 prosent på 
de øvrige forsikringene gjennom Trygs 
fordelsprogram, Tryg Pluss, dersom man 
samler flere forsikringer hos Tryg.

MC Ekstra 
Produktsjef motor, Øyvind Stople, sier seg 
strålende fornøyd med NMCU som ny 
avtalepartner. 

– Vi har et godt inntrykk av interesseorgani-
sasjonen NMCU, som har fått veldig gode 
skussmål internt hos oss. Som medlem 
i NMCU framstår man som en seriøs og 
ansvarlig motorsyklist, mener Stople.  
Han opplyser at NMCU-avtalen derfor 
passer selskapet ypperlig, i og med at Tryg 
nå satser stort på nettopp MC-forsikring. 
Produktsjefen våger påstanden om 
at forsikringsselskapet kan skilte med 
Norges beste MC-forsikring. Han sikter 
da til selskapets mest omfattende 
forsikring, nemlig «MC Ekstra». Denne  
superforsikringen går utenpå ordinær 
kaskoforsikring, og inneholder en rekke 
svært gode dekninger: 
Ny MC er dekket for totalskadegaranti 
inntil tre år, dvs. ny MC ved skade som 
overstiger 60 prosent av nyprisen. MC som 
er inntil seks år gammel er dekket for både 

maskinskade og parkeringsskade, altså 
skade påført parkert sykkel, for eksempel 
om sykkelen velter av en eller annen grunn. 
Helt uavhengig av alder på sykkelen dekkes 
blant annet leiesykkel/leiebil ved skade, 
fornøyet erstatning av fastmontert og løst 
utstyr og bagasje, samt skade oppstått 
under transport med ferje eller tog, uten tap 
av bonus. Videre dekkes rens av motor etter 
feilfylling og tapt eller skadet nøkkel. 
Stople trekker spesielt fram tilleggsytelsen 
under punktet som omhandler 
transportkostnader på langtur: 
– Er man på langtur og noe uforutsett skjer 
med sykkelen, så er det ikke gitt at man lett 
får tak i reservedeler. Da er det fint at man 
kan få dekket inntil 3000 kroner i transport 
av reservedel – uten egenandel. Da kan du 
for eksempel få tilkjørt reservedeler i taxi, slik 
at du kan fortsette turen fra der du havarerte, 
sier Stople. 
Han avslører at han selv har stått med kjede 
som har røket, og at han dermed vet hvor 
kinkig den situasjonen kan være. 

Gyldig medlemskap 
Det er fånyttes å gjøre krav på NMCU-
rabatten hvis medlemskapet ditt ikke er 
gyldig. Tryg og NMCU er nøye med at 
medlemstilbudet er rettet eksklusivt til 
NMCU-medlemmer, og medlemsnummer 
må oppgis ved kjøp av forsikring. 
NMCU-sekretariatet og Tryg Forsikring 
legger nå til rette for at medlemmene våre 
enkelt kan kontakte forsikringsselskapet 
via nmcu.org, NMCU-appen og Trygs egen 
hjemmeside. 
Selv om Tryg-representantene føler seg 
trygg på at de med «MC Ekstra» kan skilte 
med attraktiv MC-forsikring, gir de uttrykk 
for at denne kan finpusses. 
– Vi tar gjerne imot innspill fra NMCU om 
hvordan vi kan bedre produktene våre, sier 
Sørensen forventningsfullt. 
Hun minner om at Tryg har representanter 
rundt om i det ganske land, og at både 
enkeltmedlemmer og klubber gjerne 
må ta kontakt for å finne ut hvilke tilbud 
forsikringsselskapet kan gi. 
På nettet kan du gå inn på www.tryg.no/
forsikringer/motorsykkelforsikring for å få full 
oversikt over de ulike MC-forsikringene Tryg 
Forsikring tilbyr. 

Avtaleansvarlig Jannike Sørensen og produktsjef motor Øyvind Stople hos Tryg Forsikring mener 
NMCU-medlemskap kvalifiserer til rabatt på både MC-forsikring og øvrige produkt hos dem.  
(Foto: Tryg Forsikring) 

TEKST: NMCU
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NMCU-appen

Nesten 9000 medlemmer har lastet ned 

NMCU-appen der du i tillegg til medlemskortet 

finner treffoversikt, medlemsfordeler og annen 

nyttig informasjon. 

Last ned NMCU-appen i Google Play eller App Store. 

Logg inn ved å benytte ditt medlemsnummer og 

postnummer. Husk at husstandsmedlemmer også 

har full tilgang til NMCU-appen.

Ikke på nett?Har du ikke smart-telefon eller av andre 
grunner ønsker et fysisk medlemskort  
er det bare å kontakte NMCUs sekretariat  

så finner vi en løsning.

Hvor finner jeg 

medlemsnummeret mitt?

Medlemsnummeret ditt finner du bak på  

MC-bladet og om du er nytt medlem i e-post ved 

innmelding. Du kan alltid få dette og en hyggelig 

prat ved å kontakte sekretariatet,  

så finner vi en løsning.

E-post
Mange av våre medlemmer har ikke oppgitt 

e-post eller har feil på denne. Vi oppdaterer nå vårt 

medlemsregisteret og vår personvernpolicy slik at vi trenger 

din korrekte e-post adresse for å kunne gi deg relevant 

informasjon og holde kontakt med deg som medlem i 

NMCU. Du kan oppdatere og endre din e-post på  

Min side eller ved å kontakte sekretariatet.  

bjorn@nmcu.org / 908 37 374.

Min side

PÅ nmcu.org finner du 

innlogging til Min side i NMCUs 

medlemsregister. På denne kan du 

blant annet endre adresse, e-post, 

aktivisere husstandsmedlemmer, lese 

personvernpolicy og se hvem du har 

vervet. Dersom du ikke har mottatt 

SMS med passord til Min side må dette 

aktiveres. Det gjør du ved å legge inn 

medlemsnummer og trykke glemt 

passord.

Vi avvikler det fysiske medlemskortet:
Hvert år har NMCUs medlemmer, som mottar giro i posten, fått med et fysisk medlemskort.  
Dette har de siste årene vært vedlagt eller innbakt i giro.  
Som mange andre medlemsorganisasjoner går NMCU i løpet av 2021 over til digitalt medlemskort.

– Hvert år sender vi ut en mengde medlemskort i plast noe som er lite miljøvennlig.  
Vi ønsker derfor at våre medlemmer laster ned NMCU appen og benytter denne som medlemsbevis, 
sier Bjørn M Magnussen i NMCU-sekretariatet.

Får du ikke logget på eller har andre spørsmål?
Kontakt NMCU-sekretariatet så løser vi det. 
Tlf.: 908 37 374
e-post: bjorn@nmcu.org
web: nmcu.org
Post: NMCU Boks 351,1502 Moss
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Med lett skrekkblandet fryd 
har Bård Vikestad (52) tatt over 
stafettpinnen som daglig leder 
ved NMCU-sekretariatet. Han 
er beredt til å stå til MC-folkets 
tjeneste. 

Ny daglig leder i NMCU:

MC er både glede og nytte 

Nytt fra sekretariatet 

I løpet av ti år som motorsyklist har Bård eid ulike MC-merker, og har for tida lagt sin elsk på Harley-
Davidson. (Foto: Frode Asphaug-Moe) 

«Jeg er en lagspiller for å 
oppnå ønskede resultat» Bård 

Vikestad, daglig leder for NMCU

– Interessen for motorsykkel var selvfølgelig 
utslagsgivende for at jeg søkte på denne 
jobben. Dessuten er oppgavene og 
utfordringene spennende. Som medlem 
har jeg fulgt NMCU i mange år, og jeg 
har forstått at dette er en seriøs og tung 
organisasjon. Jeg er rett og slett stolt over 
at jeg får muligheten til å jobbe for en slik 
nisjeorganisasjon, innleder Bård. 
Han er i ferd med å bli husvarm i 
kontorlokalene i Moss, og stifter på løpende 
bånd nye kontakter det er verdt å pleie. Jo 
flere strenger å spille på, jo større er sjansen 
for å få gehør hos det rette publikummet. 
De siste årene kan Bård skilte med 
ledererfaring innen markedsføring, salg, 
innkjøp, produktutvikling og generell 
bedriftsledelse innen grafisk bransje. Han 
har også ballast i form av å ha hatt ansvar 
for et internasjonalt agentur. 
Av skolegang har han høyere utdanning 
innen markedsføring og musikkvitenskap. 
I utgangspunktet kan det virke som en 
noe snodig fagkombinasjon, men vi får 
snart vite at han har dratt nytte av begge 
utdanningene. 
Opp gjennom årene har han både sunget 
og spilt tangent- og strengeinstrument i flere 
band. Akkurat nå er han med i bandet Sonic 
Apollo. Han beskriver det som et rockeband 
med det han kaller progressive element. 
Musikkteater på hobbynivå står også på 
merittlisten, så følgelig bør han ikke la seg 
skremme nevneverdig av å stå og framføre 
et budskap for et publikum. 

Behov for NMCU
– Hva synes du skal være de viktigste 
satsingsområdene for NMCU? 
– Det å tydeliggjøre hva vi er og hva vi faktisk 
betyr for MC-folk og MC-bransjen, politikere 
og myndigheter. Vegvesenet samarbeider 
tett med NMCU og bruker også NMCUs 
faglige kompetanse når det har vært snakk 
om motorsykler. 
Han skynder seg å legge til at NMCU også 
selv må være på banen for å ivareta interessen 

til en minoritet i det store trafikkbildet. Han 
minner om at så vel MC-bransjen som den 
jevne motorsyklist drar veksler på at det 
er et veletablert talerør på plass for å sikre 
MC-folkets ve og vel. 
– NMCU jobber for at motorsyklister skal 
få dekket både transportbehov og en 

lidenskapelig interesse. Og så har vi en 
samfunnsfunksjon i form av å jobbe for 
trafikksikkerhet for MC. Når vi oppnår en 
rettighet for motorsyklister blir det mer 
attraktivt å kjøre motorsykkel, og det 
kommer alle til gode, sier Bård ivrig. 
Han gjør et poeng av at tohjulinger samlet 
sett er mindre forurensende enn biler. 
Med det tenker han på at motorsyklene 

bruker mindre drivstoff og sliter mindre på 
vegbanen enn biler, samt at de genererer 
færre partikler fra dekk og bremser. Han 
fortsetter med at tohjulinger legger beslag 
på mindre plass enn biler, noe som igjen gir 
færre og kortere køer, og på toppen av det 
hele: flere tilgjengelige parkeringsplasser. 
Bård er smertelig klar over at motorsykkelen 
ofte blir glemt i både den ene og 
andre sammenhengen. Det være seg 
vegutbygging, avgifter eller trafikksikkerhet. 
– Det er ikke av vond vilje at motorsykkel blir 
glemt, men fordi de fleste ikke kjører MC og 
derfor ikke tenker over særbehovene våre, 
mener Bård. 
Og det er nettopp der Bård setter inn støtet 
for å tegne og forklare om behovet for 
NMCUs tilstedeværelse. 
– Det er for å belyse sakene sett fra 
motorsyklistenes side! Sannsynligvis er det 
mange norske motorsyklister som tar de 
godene vi har som en selvfølge. Men det er 
faktisk ingen selvfølge at det for eksempel er 
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Nytt fra sekretariatet 

Til sommeren blir Bjørn M. Magnussen (t.v.) 
pensjonist, og Bård Vikestad har overtatt hans 
stilling som daglig leder ved NMCU-kontoret. 
Kommunikasjonsmedarbeider Frode Asphaug-
Moe (t.h.) betjener også sekretariatet. (Foto: Pål 
Andreassen) 

forbudt å sette opp mer vaier-rekkverk her 
til lands. Og det er ingen selvfølge at det nå 
blir montert stadig flere underskinner for at vi 
ikke skal bli alvorlig kvestet hvis vi går over 
ende i nettopp den svingen. Uten NMCU 
ville vi nok hatt masse vaier-rekkverk, men 
ingen underskinner, sier Bård. 

Helfrelst «fersking»
– Jeg tok sertifikat for motorsykkel i 2010, 
så jeg er helt fersk, hevder han hardnakket. 
Han «unnskylder» seg med at den familiære 
sitasjonen har gjort at han ikke tok sertifikat 
for MC tidligere. 
– Men jeg har lenge vært interessert i MC, 
for det var mange tohjulinger i bygda der jeg 
vokste opp, forsikrer Bård.  
Bygda han refererer til er Bindalseidet i 
Nordland. Derfra flyttet han til Østlandet for å 
studere, og der traff han kona si, Kari. De har 
nylig feiret sølvbryllup for å ha holdt sammen 
i tykt og tynt gjennom 25 år. Ekteskapet har 
resultert i to barn, Andreas (24) og Sara (26). 
Ingen av dem er smittet av farens glødende 
lidenskap for MC. Så langt. 
– Men nylig stilte min kommende svigersønn 
opp med fersk A-lapp og MC. Han ble 
selvfølgelig umiddelbart ‘oppfordret’ til å 
melde seg inn i NMCU, og det gjorde han, 
humrer Bård, og blunker megetsigende.  

Individualistisk lagspiller
Bård bor på Lørenskog, men pendler gjerne 
de sju milene hver veg mellom hjemstedet 
og NMCU-kontoret i Moss. 
– Det er helt ypperlig i MC-sesongen, for 
det er flere flotte MC-veger å velge mellom. 
Og om vinteren går det fint an å bruke tog, 
forteller Bård. 
Vi får så vite at han ikke bruker å kjøre tur 
sammen med andre, og ei heller på MC-treff. 
Langturer nedover kontinentet har han til 
gode å legge ut på. 
– Jeg er vel en ‘lonely rider’, innrømmer han. 
– Betyr det at du er en skikkelig individualist? 
– Jeg er nok en individualist som privatperson, 

men det betyr ikke at jeg er asosial. Jeg er 
en lagspiller for å oppnå ønskede resultat. 
Jeg har drevet med samarbeid hele mitt liv, 
både internt og eksternt i arbeidslivet. Så 
jeg har en idé om at vi må samarbeide for å 
gjøre hverandre gode. 
– Hva er dine fineste øyeblikk med 
motorsykkel? 
– Det er når jeg kan pakke på sykkelen og 
skal reise nordover. Da vet jeg at jeg bare 
kan kose meg hele vegen. Men de ganger 
jeg kjører over Kvikne i styrtregn og sju 
grader så er det noen ganger jeg lurer … 
Men det er fort glemt. Det å kjøre MC er jo 
selve guttedrømmen! 
Selv om Bård ikke har for vane å kjøre 
sammen med andre, er det likevel én 
gruppetur som gir ham stjerner i øynene. 
Han tenker på den såkalte Blues-turen som 
JoyRides har i reiseprogrammet sitt. 

Både innhold og kjøretøy frister, av den enkle 
grunn at Bård er musikkinteressert og også 
kjører Harley-Davidson. Han sier at han har 
nettopp den turen på «gjøre-lista» si. 

Ulike MC-er 
Men han har ikke alltid kjørt HD. Den første 
sykkelen han hadde var en Yamaha XVS 650 
Drag Star. 
– Jeg kjøpte den fordi det var en pen sykkel 
og en fornuftig førstegangssykkel. 
Så kjøpte han en Moto Guzzi Breva 750. 
– Det var en lettkjørt og fantastisk artig 
sykkel. Den hadde riktig utseende og god 
komfort. Deretter ble det Triumph America 
iE 865.
– En fin og komfortabel sykkel med ordentlig 
cruiser-utseende.  
BMW F800 R har han også hatt. 
– Veldig bra sykkel, kanskje teknisk sett 
den beste jeg har hatt. Den hadde mange 
bruksområder. 
Nå kjører han altså Harley-Davidson, 
nærmere bestemt en 2012-modell av typen 
Switchback FLD. Den sier han seg veldig 
fornøyd med, og gir så en rask utredning om 
at hans personlige anatomi harmonerer med 
sykkelens dimensjoner. Og omvendt.  
– Det er den sykkelen jeg har hatt som har 
fått meg til å glise bredest. Når jeg kjører 
med halvhjelm må jeg ha tørkle, for ellers ser 
jeg så dum ut med det gliset, hevder Bård, 
før han penser tilbake om NMCUs funksjon.  
– Det er viktig for NMCU å fremme MC-glede 
og ikke bare snakke om trafikksikkerhet og 
«alvorlige» ting.
– Hva definerer du som MC-glede? 
– Det er den gleden du kjenner nå du sitter 
på sykkelen. Det er derfor vi fryser over 
Kvikne og ikke sitter i en varm bil. NMCU 
må være framoverlent og være bevisst på 
den genuine MC-interessen som mange har, 
mener Bård. 
Han oppfordrer motorsyklister til å støtte 
opp om NMCU, både ved å melde seg inn 
og å engasjere seg lokalt. 

Nå kommer «smart» 
cruisekontroll for MC 
Som kjent tar det sin tid før motorsyklene blir 
utstyrt med førerstøttesystem som biler lenge 
har hatt tilgjengelig. BMW går nå ut og opplyser 
at også MC-modellene fra konsernet vil få 
adaptiv cruisekontroll. Det betyr at fartsholderen 
tilpasser seg trafikken foran, slik at avstanden til 
forankjørende ikke blir for kort. I første omgang 
er det flaggskipet K1600GT som blir tilgodesett 
med teknologien.  Også Ducati og KTM har røpt at 
slik cruisekontroll er på trappene for henholdsvis 
Multistrada og 1290-modellene. 

Rettelse om vest 
MC-bladet gjør oppmerksom på at vi i 
artikkelen om førerkortregler i #3-20 uttalte 
at vest med L på ryggen ikke er handelsvare. 
Dette er ikke korrekt, da blant annet 
bilrekvisita-forretninger har slike.
Se for øvrig oppdatert artikkel på nmcu.org 
under Tips & Råd.

Sklisikker maling 
NMCU benyttet nylig anledningen til å minne 
Vegdirektoratet om at vegoppmerking 
må ha mest mulig friksjonsevne for å 
unngå at tohjulinger sklir og velter. Det 
var i forbindelse med en høring om 
vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk 
NMCU at muligheten bød seg. NMCU har 
tidligere bidratt til at vegoppmerkingen har 
blitt betydelig mindre glatt enn den var for en 
del år tilbake. 
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Treff & tur

NMCU på plass der det skjer: 

MC-miljøet stiller opp

TEKST: MERETE PAULSEN

Når noe skjer er MC-folket påkoblet og stiller opp, selv på kort varsel.

Kanari og Kaffe på Singsås sør i 
Trøndelag oppfordret oss som kjører 
MC til å ta turen innom dem en 

torsdag da NRK skulle lage et innslag til 
Norge Rundt. Hele dagen, fra klokka 12 til 
20, kom motorsyklister innom for å ta en 
kaffe, en matbit og for å slå av en prat. 
Noen fikk ei utfordring med MC-en, men 
etter en halvtimes tid med kyndig mekking 
var den klar for nye mil på veien igjen.

En MC-klubb fra Trondheim hadde tatt turen 
opp til Singsås for å danse linedance for 
folket. Det hadde de visst gjort på åpninga 
av kafeen også. De ble behørig filmet og 
fotografert av både media og andre som var 
til stede.  

I finværet gikk praten lett rundt de forskjellige 
bordene om alt fra turer man skal ta og har 
tatt, hvordan man får hjelp fra andre på MC 
om det trengs en hjelpende hånd, til hvem, 
hva og hvor NMCU er.
For det var selvfølgelig en NMCU-stand 
som fylkessekretær Christian Harholt i 
NMCU Sør-Trøndelag krets var ansvarlig for. 
Christian var tilgjengelig hele dagen for dem 
som ønsket info og hadde spørsmål om 
hvordan NMCU jobber, både i felten og ute 
i Europa. Dagens system, eller systemløse 
betalingsforhold for MC på innenlandsferjer 
er et tema mange er veldig frustrert over. 
Ønsket om et felles opplegg for hele landet 
er stort. Flere ønsker også informasjon om 
hvordan NMCU jobber ute i Europa og mot 
FEMA. Lokale oppslag fra lokale medlemmer 
i MC-bladet er også ønsket. Sa da ble det å 
prøve å lage et lite innlegg fra dagen. 

Flere gjester uttrykte tanker rundt hvordan 
verden har blitt med Covid-19, og at det er 
flott at det finnes slike møtesteder hvor vi 
kan treffes med riktig avstand og der det er 
lett å overholde smittevernregler.
Dette var en trivselsdag med MC-venner, 
og det var interessant å se hvordan et 
mannskap på to personer jobber en hel 
dag med filming og intervju av mange av de 
frammøtte. 
En får vel sette seg ned og se høstens Norge 
Rundt-sendinger og mimre tilbake når en ser 
igjen alle de flotte folkene fra fjern og nær.

Det er jo viktig at hele Norge får se det fine 
og varierte motorsykkelmiljøet, der førere i 
alle aldre og med alskens typer motorsykler 
sitter ved samme bord og har det trivelig 
sammen.

NRK-reporteren intervjuer en av de mange gjestene ved det populære møtestedet for 
motorinteresserte. (Foto: Christian Harholt) 

Kameramannen strategisk plassert for å filme 
motorsykler av alle slag. (Foto: Merete Paulsen) 
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Treff & tur

MC-folk varter opp med linedance til ære for menigmann og presse. (Foto: Christian Harholt) 
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 Vertene Ranveig With og Geir «Mattis» Mathisen blir selvfølgelig intervjua når NRK lager innslag til det 
populære TV-programmet Norge Rundt. (Foto: Merete Paulsen) 

Mange både kommer og reiser i flokk og følge. (Foto: Christian Harholt) 

MC-er er linet opp på ei rekke, mens MC-folk er linet 
opp for dans på ei anna. (Foto: Merete Paulsen) 
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Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark står ved sine ord om å bevilge fem millioner kroner øremerket 
tryggere MC-veger. Sikrere sideterreng, flere underskinner og kjørekurs står høyt på prioriteringslista. 

Milliondryss til MC-sikring:

Politikere på lag 
med NMCU 

Aktuelt

Tidligere i sommer publiserte NMCU 
gladnyheten om at det nye fylkets 
trafikksikkerhetsutvalg (FTU) hadde 

«funnet» fem millioner kroner de ville bruke til 
å gjøre fylkesvegene i Vestfold og Telemark 
tryggere for oss som ferdes på to hjul. 
Bakgrunnen for nevnte gladnyhet var 
imidlertid ikke like lystig. I løpet av juni var 
det oppsiktsvekkende mange MC-ulykker 
med fatalt utfall i det nye storfylket. 
Som et strakstiltak for å hindre flere 
ulykker resten av sommeren, bevilget FTU 

50 000 kroner for å avvikle kjørekurs for 
motorsyklister. (Se egen sak side 24.) 

Fem millioner kroner 
I all hast ble presse, NMCU sentralt og 
representanter fra MC-forum i de tidligere 
atskilte fylkene invitert til Vindfjelltun for å bli 
informert om viljen til å ivareta sikkerheten 
også for motorsyklister. 
Samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene 
fra fylkeskommunen forklarte at politikerne i 
FTU hadde omprioritert satsingsområdene i 
samferdselsbudsjettet. 
NMCU ønsker å holde saken varm, og 

MC-bladet har fulgt opp for å få forsikring 
om at lovnaden står ved lag. 
Lederen for FTU, Arve Høiberg (Ap), forsikrer 
at så er tilfelle. 
– Vi har nettopp hatt møte i FTU og sendt 
bestilling til fylkesrådmannen om å få forslag 
til når og hvor de fem millioner kronene skal 
brukes. Vi er spent på hvor mye vi rekker å 
få gjort, sier Høiberg. 
Han forteller at midlene stammer fra 
inneværende års budsjett, og at det ikke er 
noen forutsetning at de skal bli brukt opp før 
året er omme. 
– Har du hørt om noen som har tatt til orde 

 Mange aktører er interessert i å videreføre MC-forum og fokus på MC-sikkerhet. Fra venstre: Kathrine Evensen (H), Vibeke Lin Jacobsen (SVV), Henning 
Johansen (politiet), Siv M. Kristoffersen (NMCU), Gunnar Berg Treidene (samferdselsdirektør), Jan Petter Lyng (NMCU) og Kathrine Kleveland (Sp).  
(Foto: Frode Asphaug-Moe) 

TEKST: NMCU
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Aktuelt

for tilsvarende øremerking til MC-sikkerhet 
også i neste års budsjett? 
– Nei, det har så langt ikke vært oppe til 
politisk behandling. 
– I sommer oppfordret FTU-medlemmene 
Kathrine Evensen (H) og Kathrine Kleveland 
(Sp) politikere i andre fylkeskommuner til 
å følge deres eksempel om å satse på 
MC-sikkerhet. Oppfordrer du til det samme? 
– Ja, det er klart jeg gjør! Det er ikke bare 
fylket vårt som har en utfordring når det 
gjelder MC-ulykker. 

Vil ha med MC-forum 
Utvalgslederen forsikrer at han er godt kjent 
med hvordan MC-forum i de to tidligere 
fylkene har samarbeidet med Statens 
vegvesen (SVV) om trafikksikkerhet for MC. 
Nå som fylkeskommunene har overtatt drift 
og vedlikehold av en rekke riksveger, følger 
det et stort ansvar med på kjøpet. 
– Uansett hvordan vi organiserer tiltakene, er 
det viktig at vi har kontakt med MC-folket. 
Fylkeskommunen har overtatt mye av 
staben fra SVV, cirka hundre i tallet, og med 
det har vi fått masse fagkompetanse. 
– Ser dere det som fornuftig å bidra til 
at MC-forum blir videreført i den nye 
fylkeskommunen? 
– Ja! Det er den som har skoene på som kan 

fortelle oss om virkeligheten. Og den er det 
de som kjører motorsykkel som kjenner. 
Fylkespolitikeren er ikke selv motorsyklist, 
men avslører at han vet hva det handler om. 
Som ung mann kjørte han tung motorsykkel 
da han oppholdt seg i USA, men har ikke 
videreført MC-livet i Norge. 
Høiberg minner om at samferdselsdirektør 
Treidene er aktiv motorsyklist, og at han 
nok vil passe på at politikernes ønske om å 
bedre MC-sikkerheten i fylket blir fulgt opp.   

Nytt MC-forum 
Selv om Vestfold og Telemark er slått 
sammen til én administrativ fylkeskommune, 
består regionene Vestfold og Telemark. Det 
samme gjør NCMU-kretsene, som begge 
har hatt aktive MC-forum i de to tidligere 
fylkeskommunene. 
Fra NMCU har de to fylkessekretærene Jan 
Petter Lyng (Telemark) og Siv M. Kristoffersen 
(Vestfold) ivaretatt unionens tilstedeværelse. 
Lyng forteller at det ligger an til at begge blir 
med videre i et nytt MC-forum. 
23. september skal det være oppstartmøte 
for å få dette på plass. Da vil det også bli 
drøftet hvem som skal være med videre, 
hvem som skal ut, samt om noen nye skal 
involveres. 
Tidligere har NMCU og Vegvesenet vært fast 

representert i alle MC-fora rundt om i landet. 
Hvem de andre har representert har variert 
fra fylke til fylke, men fellesnevneren har vært 
kunnskap om tohjulinger og interesse for å 
ivareta MC-sikkerhet og annet som måtte 
angå motorsyklisme. 

Dette er MC-forum: 
MC-forum var i perioden 1996–2003 et 
formalisert samarbeidsorgan i de fleste 
fylkene i landet. NMCUs fylkessekretærer 
var representert i alle MC-foraene, i likhet 
med personer fra SVV og de respektive 
fylkeskommunene. Da SVV i 2003 ble delt 
inn i regioner, mistet MC-forum den formelle 
forankringen. 
I 2011 ble det blåst nytt liv i de fylkesvise 
MC-foraene, og ved utgangen av fjoråret 
var det 16 slike samarbeidsorgan rundt om 
i Norge. Da flere fylker ble slått sammen, og 
fylkeskommunene samtidig fikk ansvar for 
en rekke riksveger, var det viktig for NMCU å 
videreføre MC-foraene. 
Dette har vært tid- og ressurskrevende, 
men nye MC-forum er eller blir videreført 
dette året. Inspeksjon av vegnettet for 
å rapportere om MC-feller og avvikling 
av trafikksikkerhetsdager er noen av 
satsingsområdene for MC-forum.   

Cruiser AS
Kigeveien 140
4516 Mandal

Tlf. 911 86 412

post@cruiser.no



12   MC-bladet nr. 4 - 2020

Bedre sent enn aldri, heter 
det som kjent. Etter et halvt 
år på overtid, kunne NMCU 
Oppland i sommer motta 
Oppland fylkeskommunes 
trafikksikkerhetspris for 2019. 

Trafikksikkerhetsprisen omsider overrakt 

Aktuelt 

NMCU Oppland krets ble på slutten av 
fjoråret orientert om at trafikksikkerhetsprisen 
gikk til dem, og da særlig på grunn av 
førerutviklingskursene kretsen de siste åra 
har avholdt på Vålerbanen. 
Og hva var da mer naturlig enn at det var 
nettopp under kurset på Vålerbanen at prisen 
ble delt ut? Under normale omstendigheter 
burde svaret vært «ingenting», men så enkelt 
er det ikke. 
Flere husker kanskje fadesen som deler 
av det nye trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 
i den nyopprettede fylkeskommunen ved 
navn Innlandet greide å stelle i stand. 
Etter at Oppland fylkeskommune sendte 
ut pressemelding om at prisen til NMCU 
Oppland skulle deles ut i januar, og det i 
forbindelse med ulykkesmarkeringen for 
trafikkofre, kom det kontrabeskjed. Den 
påtroppende lederen og nestlederen for 
TSU i Innlandet stakk hodene sammen 
og fjernet utdelingen fra det tidligere 
annonserte programmet. Begrunnelsen 
var at markeringen foregikk i Moelv, som 
altså ligger i Hedmark. Følgelig var de redd 
for at noen skulle synes Oppland fikk for 
mye oppmerksomhet, og utsatte like godt 
utdelingen på ubestemt tid. 

Kjørekurs og prisutdeling 
Da de nye medlemmene av TSU i Innlandet 
hadde formelt møte, fant de riktig sted og tid 
for prisutdelingen. Valget falt på prisutdeling 
i forbindelse med arrangementet på 
Vålerbanen. 
– Det var veldig koselig at prisen ble delt ut 
samtidig som kurset ble avholdt. Det var 
jo nettopp dette kjørekurset som var sterkt 
medvirkende til at vi fikk prisen. Kurset er 
mynta på MC-kollegiet, og blir arrangert 
nettopp for å bedre trafikksikkerheten, 
kommenterer kretsleder Tor-Atle Hansen. 
Han tillater seg å minne om at Vålerbanen 
faktisk ligger i Hedmark, og at mange 
deltakere også sokner til de trakter. 
24. juli ble prisen omsider delt ut, og 
da av Monica Cecilie Stormoen (Ap) 
fra samferdselsutvalget i Innlandet 

fylkeskommune. Vanligvis har mottakeren av 
prisen fått et kunstverk i prisklasse 10.000 
kroner. Men TSU i Innlandet resonnerte seg 
fram til at et maleri eller en skulptur ikke 
er utpreget matnyttig for en NMCU-krets. 
Dermed ble det delt ut tilsvarende beløp 
i klingende mynt, som dermed bidrar til å 
videreføre kjørekursene. 

Fornøyd med underskudd 
I år var det 53 deltakere på kjørekurset, 
hvorav en god andel 125-kubikkere, samt 
førere iført gule vester med L på ryggen. 
– Det viser at ungdom har økende interesse 
for å ta MC-lappen og også lære av 
kjørekurset. Det er veldig gledelig å se, sier 
kretsleder Hansen, som synes det er tøft 
av dem med lettvekter å stille opp sammen 

med mye større sykler. 
Prisen på kjørekurset var beskjedne 400 
kroner, og NMCU-medlemmer slapp unna 
med halvparten av dette. Etter at utgifter 
til kurset er trukket fra deltakeravgiften, 
sitter arrangøren tilbake med et dundrende 
underskudd, noe kretslederen sier seg 
strålende fornøyd med. 
– Underskudd på dette arrangementet gjør 
ingenting! Det er takket være Vegvesenet og 
TSU at vi kan kjøre dette kurset med slike 
priser, minner han om. 
I tillegg til avbrekk med prisutdeling, var 
samarbeidspartner Gjøvik Motor Service 
(GMS) på plass for å la deltakerne få 
hyggelige pristilbud på MC-dekk av merket 
Pirelli denne dagen.   
Videre stilte Kai Tangen, som er tidligere 
medarbeider for Norsk Luftambulanse, opp 
for å gi en innføring i hva du bør gjøre hvis 
du er førstemann som kommer til ei ulykke. 
Altså ikke et tradisjonelt førstehjelpskurs, 
men gode råd om hvordan du skal opptre 
og hva du skal se etter.
Angående kjørekurset skynder Hansen seg 
å legge til at det heller ikke i år var noen av 
deltakerne som stiftet uønsket nærkontakt 
med asfaltbanen. 

Endelig kunne fylkespolitiker Monica Cecilie 
Stormoen overrekke trafikksikkerhetsprisen til 
Morten Tundrali (t.v.) og Tor-Atle Hansen fra 
NMCU Oppland.  
(Foto: Marit Nyhuus/Innlandet fylkeskommune) 

Her blir det gitt gode råd og tips til en av gruppene på kjørekurset. (Foto: T-A. Hansen/NMCU Oppland)

Her trenes det i svingteknikk under trygge 
forhold. (Foto: T-A. Hansen/NMCU Oppland)



MC-bladet nr. 4 - 2020   13

Aktuelt 

Det gikk nesten fire måneder fra en MC-fører ble kjørt ned av en sivil 
UP-bil, til Spesialenheten for politisaker kunne konkludere med om 
atferden til UP-sjåføren var klanderverdig eller ei. 

Hendelsen fant 
sted 26.mai på 
E18 ved Lier 

utenfor Drammen, og en 
bilist fanget situasjonen 
med dashbordkamera. 
Bilisten reagerte 
på at UP-sjåføren 
tilsynelatende kjører 
rett inn i MC-føreren 
som ser ut til å stoppe 
på vegskulderen etter 
signal fra UP-bilen. 
Den private videoen ble 
publisert av Drammens 
Tidende (DT), og 
sirkulerte også andre 
steder på nettet. 
Videoen viser en 
motorsykkel som kjører 
forbi i venstre felt, og at det går ganske radig 
unna der fartsgrensen er 100 km/t. Ulike 
media har referert UP på at motorsyklisten 
skal ha ligget i 140–150 km/t, noe som altså 
er i skjæringspunktet for førerkortbeslag. 

Sterke reaksjoner 
I likhet med mange andre motorsyklister 
reagerte NMCU kraftig på det videoen viste. 
Og det var ikke bare motorsyklister som 
syntes atferden fra UP-patruljen var hard 
kost. 
Da NMCU dagen etter kontaktet UP-sjef 
Steven Hasseldal, kunne han fortelle at 
han samme formiddag – på eget initiativ – 
hadde bedt Spesialenheten for politisaker 
etterforske hendelsen. På det tidspunktet 
hadde han kun sett det private videopptaket, 
og det var altså nok til at UPs øverste sjef tok 
affære. 
I tillegg til at hendelsen ble oversendt til 
Spesialenheten ble UP-sjåføren omplassert 
fra førerplass til passasjersetet. På 
fagspråket kalles dette å bli satt i pikett. 
NMCU-sekretariatet utarbeidet 
pressemelding og sendte denne til norske 
medier. Pressemeldingen sier:
«NMCU tar sterk avstand fra UPs handlemåte 
i forbindelse med at en MC-fører tirsdag 
kveld ble kjørt ned av en sivil UP-bil. Dette er 
totalt uakseptabel og grenseløst uansvarlig 

atferd fra politiets side. Vi må kunne forvente 
at politiet utviser bedre skjønn når de er i 
tjeneste. Tilfeldige polititjenestemenn eller 
-kvinner har ingen myndighet til å dele ut 
fysisk straff langs veien», het det blant annet 
i pressemeldingen. 

Presseomtale 
Pressemeldingen om det som kan se ut som 
sterkt overdrevet tvangsbruk fra politiet side 
ga respons både lokalt og nasjonalt. 
DT viet saken stor oppmerksomhet, og 
siterte NMCUs sentralstyreleder Odd Terje 
Døvik slik: «Det er ille nok at bilister kjører oss 
ned, om ikke politiet skal det også. Om det 
ikke skal mer til for å bli påkjørt av politiet […] 
lever vi alle farlig. Som MC-fører er forskjellen 
mellom materielle skader og død minimal». 
Aftenposten fattet også interesse for saken, 
og siterte kommunikasjonsmedarbeider 
Frode Asphaug-Moe med denne uttalelsen: 
«Bil mot motorsykkel er rått parti, og kan 
påføre en MC-fører store skader ved 
et sammenstøt. Vi anser UP-patruljens 
atferd som uakseptabel, og er tilfreds 
med at UP-sjefen tidlig tok affære og 
sendte episoden til etterforskning ved 
Spesialenheten for politisaker». 
På sin hjemmeside publiserte MC-avisa 
pressemeldingen i sin helhet. 

Ulike versjoner 
Rundt om i landet pleier politiets 
operasjonssentraler å legge ut Twitter-
meldinger om stort og smått av hendelser. 
Av grunner MC-bladet ikke kjenner til ble det 
ikke tvitret om denne hendelsen. 
Det var først da DT ba om informasjon at 
politiet uttalte seg. Den regionale UP-lederen 
uttalte først at det var motorsyklisten som 
kjørte inn i UP-bilen, og etter hvert også at 
motorsyklisten på vegskulderen var i ferd 
med å kjøre fra patruljebilen. 

Snart ferdig etterforsket 
MC-bladet har i løpet av august og september 
flere ganger forsøkt å få statusoppdatering 
fra etterforskningsleder Knut Wold ved 
Spesialenheten. Da vi omsider oppnådde 
kontakt, kunne Wold opplyse at saken var 
videresendt til etterforsker Rune Fossum. 
Tett opp mot trykkedatoen for MC-bladet 
fikk vi Fossum i tale. 
– Det vil foreligge et vedtak i løpet av en 
14-dagers tid. Først må vi bli ferdig med 
etterforskingen, og så sende den til partene 
i saken, altså UP-betjenten og MC-føreren, 
opplyser Fossum. 
Han vil ikke svare på om MC-føreren har 
fått advokatbistand og hvem advokaten 
eventuelt er. Fossum vil ikke besvare 
noen ytterligere spørsmål om saken før 
Spesialenheten har fattet et vedtak i den ene 
eller andre retningen. 
Fossum lover imidlertid å orientere NMCU 
om vedtaket så snart det er klart. I praksis 
betyr det at vedtaket bør være NMCU-
sekretariatet i hende omtrent samtidig 
med at MC-bladet er i postkassene til 
medlemmene våre. 
Sekretariatet vil bruke hjemmesiden vår til å 
formidle og følge opp hva Spesialenheten da 
har etterforsket seg fram til. 

UP-torpedering: 

Etterforskningen snart ferdig 
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Rask respons for utbedring
Det ble fart på sakene da NMCU Troms krets fikk vite om ei veifelle som i 
månedsvis hadde vært til fare for tohjulinger. 
8.august ble NMCU Troms kontaktet av et av medlemmene og gjort oppmerksom 
på ei trafikkfelle ved Kvalsundbrua. 
Det ene kjørefeltet over brua har vært stengt i minst et halvt år, med begrunnelse 
at brøyteskjæret kunne hekte seg fast i jernplata på brua. Dette er en sterkt 
trafikkert riksvei i en 90-graders sving, og med betongdekke som blir glatt ved 
vått føre.
Det ble samtidig varslet om at Statens vegvesen (SVV) ikke hadde satt opp 
varselskilt.
NMCU Troms krets var ikke klar over denne situasjonen tidligere, men tok 
affære da meldingen kom. Etter at kretsen sendte saken videre til SVV og ba om en 
forklaring, gikk det ikke lang tid før det kom tilbakemelding om at det var satt en 
entreprenør på saken. Det ble gitt signal om at det skulle bli utbedret i løpet av kort 
tid, og at manglende skilting også skulle følges opp.
Allerede dagen etter ga en motorsyklist tilbakemelding om at arbeidet var i gang, samt at ordentlig skilting også var kommet på plass.
Det hører med til historien at lokalavisa Hammerfestingen hadde skrevet om veifella tidligere på året. Da opplyste SVV at det kunne ta lang tid å 
gjøre noe med saken. Men da NMCU kom på banen, greide SVV likevel å ordne det nærmest på rekordtid. 

Først etter at NMCU tok tak i saken om farlige kjøreforhold 
over Kvalsundbrua ble det tatt affære. (Skjermdump fra 
NMCU Troms) 

Aktuelt 

Sen, men god salgsøkning 
Mens salgstallene for nye motorsykler var dystre på vårparten, har 
tilveksten atter skutt i været. Også brukte MC-er har fått bein å gå på. 

I MC-bladet #3/20 kunne vi melde om 
«virusbefengt» MC-salg, da april-salget lå 
17 prosent under april i fjor. Nedstengte 
MC-fabrikker resulterte i at de nye og 
etterspurte modellene rett og slett ikke 
nådde markedet. Men da produksjonen 
ble gjenopptatt ble det også fart i nysalget.  
Generalsekretær Olaf Olstad i Norsk 
MC-forhandlerforening (NMCF) kan fornøyd 

melde at det ved utgangen av august i år 
var nyregistrert i alt 5962 tunge MC-er, 
mot 5562 på samme tid i fjor. Det betyr 
en salgsøkning på 7,2 prosent hittil i år.  
– Isolert sett var juni den beste måneden. 
Det var da fabrikkene igjen begynte å levere 
de nye og attraktive modellene, og det var 
nettopp dem folk venta på i sommer, sier 
Olstad.

Bra bruktmarked 
Han forteller videre at de drøyt 30 NMCF-
tilknyttede MC-forhandlerne rundt om i 
landet har hatt stor etterspørsel også etter 
brukte sykler. 
– Det har vært høyere omsetningsfart 
enn det som er vanlig for brukte sykler, 
og bruktlagrene er nå minimale hos 
forhandlerne. Likevel har ikke prisene på 
brukte sykler gått noe særlig opp, sier Olstad.  
Riktignok har han sett en tendens til 
overprising av brukte MC-er som har vært 
annonsert på Finn.no, men har samtidig lagt 
merke til at disse gjerne har stått til salgs lenge 
før de har blitt solgt. Om de da har blitt solgt 
for prisforlangende har han ikke oversikt over.  
– For forhandlerne er omsetningshastigheten 
vel så viktig som et par tusenlapper ekstra, 
for da får de raskere inn frisk kapital. Det er 
gledelig at varelagrene nå er på et nivå som 
gjør at forhandlerne slipper å brenne inne 
med innbyttesykler, mener Olstad.  

Nedgang for de lette 
Selv om bransjen kan glede seg over at det 
likevel ble fart i årets MC-salg, er det ikke 
bare fryd og gammen over hele fjøla. Salget 
av 125-kubikkere har nemlig stupt siden i fjor.  
Mens det i 2019 ble solgt 2369 nye 
lettvektere i de første åtte månedene, 
har salgstallene i år sunket til 1994.  
– Lett-salget har fått seg en kraftig 
knekk. En salgssvikt på 17 prosent 
er ikke trivelig. Nedgangen i salget 
kommer nok av leveringsvansker for 
lettvekterne, samt at eiertiden på lett MC 
er mye lavere enn for tung MC, sier Olstad.  
Han forteller videre om en svak salgsøkning 
for mopeder i løpet av årets første åtte 
måneder, fra 2256 i fjor til 2297 i år. Det gir 
en vekst på 1,8 prosent. For mopedene står 
skutere for 85 prosent av salget. 

Generalsekretær Olaf Olstad og MC-forhandler Lene Graarud gleder seg over at MC-salget likevel fikk 
fart på seg denne sesongen. (Arkivfoto)
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Inkludert i prisen:
★ Flybilletter og leie av motorsykkel
★ Overnatting  på hotell  - alle dager
★ Inngang nasjonalparker + drivstoff MC
★ 1.Valg MC og LDW (reduksjon egenandel)
★ Turleder/guide og  følgebil med din bagasje
★ Morsomme og spennende attraksjoner
★ NMCU Medlemsrabatt

MAGISK MC-TUR I DE EUROPEISKE ALPER
Tyskland – Østerrike – Italia - Sveits

MC/BIL LEIE FLYBILLETTER OVERNATTING LDW DRIVSTOFF BILLETTER FØLGEBIL TURLEDER

MAGICAL TOUR  EUROPEAN ALPS
Velkommen til en fantastisk rundtur på motorsykkel gjennom Sentral-Europa. Ferden går over alpene via 
Tyskland, Italia, Østerrike og Sveits. Du vil oppleve natur og steder som rett og slett tar pusten fra deg 
langs hele rundturen. Fra de Østerrikske alpene i øst, med Dolomittene og Gardasjøen i sør og de 
sveitsiske alper i vest. Vi kjører bla over 25 fjellpass og det som regnes som en av Europas beste MC-
veier: Großglockner Hochalpenstraße. Les mer om turen på våre hjemmesider: www.joyrides.no.

HUSK
MEDLEMS-

RABATT

Du kan velge mellom å kjøre din egen motorsykkel (da trekker vi fra MC-leie og flybilletter fra prisen) eller 
å fly ned til München og leie MC hos oss.

+47 41 66 10 10 www.joyrides.no info@joyridestours.com

Sjåfør: € 4.995,- Passasjer: € 2.995,-
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Aktuelt

Skal rendyrke motor- 
miljøet ved Tyrigrava

Eierne av Østlandets store treffpunkt for bil- og MC-entusiaster, 
Tyrigrava,  er fra juni neste år herre i eget hus. Da blir det utelukkende 
høy ‘brum-faktor’ over hele fjøla. 

Tyrigrava, eller bare «Grava» blant 
kjennere, har i en mannsalder eller to 
vært samlingssted for dem som trives 

med doninger som durer. Det være seg 
med to eller fire hjul. Tirsdager er forbeholdt 
bilfrelste, og da fortrinnsvis med amcars 
som preferanse, mens det på onsdager er 
tohjulsryttere som rår grunnen. I tillegg ser 
det ut som at torsdagene er i ferd med å 
utvikle seg som treffdag for dem som har 
lagt sin elsk på såkalte entusiastbiler med 
europeisk eller asiatisk opphav. 

På en godværsdag på onsdager er hele 
plassen rundt «Grava» okkupert av alskens 
kjøretøy med to hjul. 

Ut med kunstnere 
For åtte år siden kjøpte Oppegård kommune 
hele eiendommen, noe som ikke gikk helt 
knirkefritt. Uten å rippe altfor mye opp i hva 
som ble gjort, eller ikke gjort, så spøkte det 
en stund for at motormiljøet kunne bli skjøvet 
ut i kulda. Politikerne i kommunen brukte de 
nyervervede lokalene til å gi lokale kunstnere 
høvelig tumleplass. 

Etter iherdig diplomatisk innsats fra noen 
av dem som mener at motorkjøretøy også 
er kultur, ble det gitt rom for å videreføre de 
innarbeidede samlingskveldene, dog uten 
kafédrift i andreetasje. 
I 2017 fikk Kongelig Norsk Automobilklub 
(KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) 
kjøpe eiendommen. Imidlertid fulgte noen av 
kunstnerne «med på kjøpet», i den forstand 
at de hadde gyldige leiekontrakter. Disse 
går ut i mai neste år, og da får eierne fritt 
spillerom til å rendyrke konseptet rundt 
doninger som durer. 
Etter omfattende renovering av fasaden til 
den særegne bygningen fra 1933 ved Gamle 
Mossevei, framstår «Grava» nå i ny drakt. 

Metallkledningen på fasaden til Tyrigrava er nå en saga blott. Bildet er tatt i fjor sommer. (Foto: Kjell-Einar Ofstad) 

TEKST: NMCU
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Aktuelt 

«Når du kommer til 
«Grava», kommer du 
til et sted med norsk 

kjøretøyhistorie»
Børre Skiaker,  

styreleder i Tyrigrava AS

Dette veggmalte skiltet åpenbarte seg under restaureringen. Det vil bli kopiert så det atter kan pryde veggen. (Foto: KNA) 

Møter og klubber 
Styreleder Børre Skiaker i selskapet Tyrigrava 
AS forteller om store planer så snart det er 
klar bane for ytterligere oppussing. Han 
avslører at det i første etasje er planer om å 
pusse opp ei peisestue som flere aktører kan 
bruke til sosialt samvær. Denne fasiliteten 
vil bli knyttet sammen med uteserveringen, 
som også vil få et løft sammenlignet med 
dagens løsning. 
– Resten av etasjen blir sannsynligvis 
disponert av NVK og eventuelt andre 
relevante klubber. Det er diskutert å ha det 
som sambrukslokaler, der flere kan disponere 
dem til blant annet medlemsmøter, forteller 
Skiaker. 
Han beveger seg så til andre etasje, 
der KNA vil etablere hovedkontor for 
interesseorganisasjonen. 
– Noe av fordelen med dette er at bygningen 
blir i bruk hele tiden, noe som gir stabile 
leieinntekter, sier Skiaker ivrig, før han letter 
på sløret angående tredje etasje. 
– Der har vi tenkt å åpne for korttidsutleie til 
næringsliv og klubber og foreninger av alle 
slag, sier han. 
Styrelederen avslører likevel at det er ønske 
om å lokke til seg leietakere som ellers 
ville lagt aktiviteter til et heller anonymt 
konferanserom på et tilfeldig hotell. 
– Tyrigrava har de siste 70 år hatt tradisjon 

for å være møtested for motorfolk. Når du 
kommer til «Grava», kommer du til et sted 
med norsk kjøretøyhistorie, understreker 
Skiaker.
Han lanserer tanken om at dette må være 
de perfekte rammene for arrangement som 
å presentere en ny bil- eller MC-modell, eller 
andre motor- og samferdselsrelaterte tema. 

Digert veggskilt 
Den karakteristiske kledningen av metall er 
tatt bort, så nå er det en lys murbygning som 
ønsker besøkende velkommen. 
Skiaker understreker at fasadeendringen på 
ingen måte er noe nytt påfunn. Tvert imot. 
– Antakelig ble kledningen med metallplater 
montert på 1970-tallet. Svart-hvitt-bilder fra 

1950- og -60-tallet viser en lys bygning, sier 
Skiaker. 
Han supplerer med å fortelle at når 
håndverkere har skrapt seg gjennom lag for 
lag med maling, ser det ut til at bygningen i 
mellomkrigstida var grønn og rød. Bygningen 
framstår nå omtrent slik den gjorde for rundt 
70 år siden. 
Styrelederen forteller entusiastisk at det i 
løpet av restaureringsarbeidet ble funnet 
rester av et stort skilt som var malt dirkete 
på fasaden. Som prikken over i-en for å 
gjenskape bygningen i sin fordums prakt, er 
det derfor planer om at en nøyaktig kopi av 
dette skal få pryde fasaden på Tyrigrava. 

Den nye fasaden er nå tilbakeført til fordums tid på 1950- og ´60-tallet. (Foto: Frode Asphaug-Moe) 
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Aktuelt

Randi Magnushommen (t.v.) og medeier Kristin Slettengen har gjort det 
beste ut av koronasituasjonen og praktiserer nødvendige forholdsregler. 
(Foto: Frode Asphaug-Moe) 

Smittetiltak ved servering 
Samtidig med at eiendommen ble solgt for åtte år 
siden, forsvant den innarbeidede kafeen i andre 
etasje. 
Siden den gang har ulike aktører gjort det beste ut av det for å gi 
bil- og MC-folket i alle fall et litt forenklet serveringstilbud på tirsdager 
og onsdager. Cateringfirmaet Stunt Squad har de siste fem år stått 
for traktering til de motorinteresserte. Tidligere har driverne fyrt opp 
grillen og lokket med hamburger og pølser. Imidlertid har smitterisiko 
gjort at grillmat, inntil videre, må vike plassen for ferdigemballerte 
fristelser. For å redusere smitterisikoen ytterligere er ekspedering og 
matutlevering nå atskilt. 
Daglig leder Randi Magnushommen ved Stunt Squad forteller 
at nå blir middagsmat tilberedt av staben ved cateringkjøkkenet 
på Vålerenga, som så porsjonspakker den etter alle kunstens 
smittevernregler. 
Menyen varierer fra gang til gang, og det er alltid en rett som går an 
å ekspedere raskt. Vertskapet har konferert med helsemyndigheter 
om serveringen ved Tyrigrava, og har fått grønt lys til å drive etter 
dagens praksis. 
I dagens praksis inngår spritservering ved bestillingsluka, 
porsjonspakker med syltetøy til vafler og engangsbestikk til 
ferdigemballert middag. 
Ellers blir det selvfølgelig lagt opp til at alle må utvise de vanlige 
forsiktighetsreglene med tanke på smittevern. 

– Jevnt over er folk utrolig flinke til å holde trygg avstand, 
men MC-folket er nok hakket bedre enn amcar-folket, mener 
Magnushommen. 
– Har du noen formening om hva det måtte komme av? 
– Det er kanskje fordi motorsyklister generelt sett er mer 
sikkerhetsbevisste når de er ute og kjører.  

Får ny merking av MC-klær 
Til sesongstart våren 2023 skal all MC-bekledning i 
Europa være utstyrt med en ny type merking. Merkingen 
skal angi hvor sikkert og behagelig hvert plagg måtte 
være. 
Merkingen er delt inn i tre klasser: A, AA og AAA. 
Klasse AAA er tyngst og minst komfortabelt å ha på seg. 
Til gjengjeld skal «trippel A» gi den beste beskyttelsen. 
Klasse AA er mer behagelig å bruke enn AAA, men gir 
mindre beskyttelse. 
Klasse A er lettest og mest behagelig å ha på seg.  I 
denne klassen går komfort foran sikkerhet. 
Selv om klassene AA og A ikke blir ansett som like sikre 
som AAA, vil de gi betydelig mer beskyttelse enn om du 
kjører uten MC-bekledning.  
Allerede i 2016 vedtok EU en ny forordning om MC-klær, 
og denne trådte i kraft i 2018. Det er lagt inn en over-
gangsperiode på fem år før det blir et absolutt krav om 
alle MC-klær som blir solgt skal være utstyrt med den 
nye merkingen. 
I tillegg til den nye merkestandarden skal den særegne 
CE-logoen være på plass for at kjøreklærne skal være 
godkjent i EU- og EØS-land. CE-merkingen skal fortelle 
at det aktuelle produktet oppfyller EU-lovgivningen. 
Fram til 2016 var det faktisk ikke gjengs regler for 
MC-bekledning for privatpersoner, selv om det var regler 
om polstring og slitestyrke ved profesjonelt bruk.  

Etter 31. mars i 2023 er det ikke lenger lov til å selge MC-bekledning som ikke er merket 
etter den nye standarden

Den nye merkingen skal angi 
grad av sikkerhet og komfort. 



MC-bladet nr. 4 - 2020   19

Aktuelt

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

Nedsatt funksjonsevne ingen hindring: 

Likevel MC-kjøring  
med Likevel MC-klubb 
For nesten 20 år siden tenkte bergenseren Hein Kvalheim at han ville 
blåse liv i sin tidligere lidenskap – motorsykkel.

Etter en motorsykkelulykke i 1983 ble det 
bom stopp for da han ble hardt skadet. 
Kjøring på vanlig motorsykkel var 

uaktuelt. Som rullestolbruker var alternativene 
begrenset. I sin søken etter informasjon 
om tilpasninger og ombyggingsmuligheter 
fant han at det var svært lite informasjon 
eller kunnskap der han søkte. Han satte 
inn annonse i «Handikapnytt» (organ for 
Norges Handikapforbund) og tok kontakt 
med Morten Hansen i NMCU for å høre med 
dem hva de hadde av kunnskap om dette. 
Samarbeidet med NMCU utviklet seg godt 
og i løpet av kort tid bestemte han seg for å 
samle all informasjonen han fikk tak i på en 
nettside. Nettsiden ble etter hvert grunnlaget 
for Likevel MC Norge, en organisasjon som 
altså snart kan feire sitt 20-årsjubileum.

Nybrottsarbeid 
Likevel MC Norge har som målsetting å 

spre informasjon om, å legge til rette for, 
tilpasninger og ombyggingsløsninger for folk 
som ønsker å kjøre motorsykkel, men som av 
en eller annen grunn ikke kan kjøre en vanlig 
standard motorsykkel. Dette kan skyldes 
medfødte utfordringer eller oppståtte skader 
som for Heins vedkommende. Arbeidet var 
et nybrottsarbeid i Norge ettersom ingen 
tidligere hadde samlet informasjon og 
formidlet dette på denne måten, og initiativet 
har gitt gode resultater for mange.
Organisasjonen har i overkant av 100 
medlemmer over hele landet, i alle aldre 
og blant folk som både trenger det Likevel 
MC Norge kan bidra med og andre som 
støtter saken. I tillegg har Likevel MC 
Norge 12–15 støtteklubber blant norske 
motorsykkelklubber som ønsker å støtte 
dette arbeidet. En god effekt av dette er at 
klubbenes medlemmer lettere kan komme 

i kontakt med Likevel 
MC Norge om det 
er medlemmer som 
trenger hjelp eller råd. 
Det arbeides med 
å øke både antall 

medlemmer og antall 
støtteklubber. Herved 

er oppfordringen gitt!
Det er jo ikke alltid at det er 

dramatiske hendelser eller skader som krever 
modifisering av sykkelen.
–  Vi kan bidra med råd og tips om utstyr for 
alt fra letting av clutch, elektrisk sidestøtte 
eller større ombygginger og tilpasninger 
som trikeombygginger, «støttehjul» eller 
elektriske girskiftere. I løpet av Likevel MC 
Norges virke har vi hjulpet motorsyklister 
med uendelig mange løsninger på små 
og store utfordringer. Vi har også bidratt til 
bedre samarbeid med Statens vegvesen og 
trafikkskoler om individuelle tilpasninger av 
føreropplæring og førerprøver for å nevne 
noe, forteller Hein.

Ny skolesykkel 
Likevel MC Norge har inntil nylig hatt to 
motorsykler som er brukt til opplæring og 
utprøving. Dette har vært ressurskrevende, 
men også spennende. Syklene har oppnådd 
en anseelig alder. En sykkel er solgt og den 
andre legges ut for salg i disse dager. Som 
erstatning for disse satser Likevel MC Norge 
på å kjøpe en ny sykkel med sidevogn som 
skal dekke omtrent det samme behovet som 
de to andre syklene, nemlig utprøving og 
opplæring. Prosjektet er i startgropen og vi 
vil komme tilbake med mer informasjon om 
dette prosjektet etter hvert.
Likevel MC Norge framstår som en «høyst 
oppegående 20-åring». Det er den eneste 
organisasjonen i Norge som løfter frem og 
holder fokus på tilpasninger og ombygginger 
av motorsykler for entusiaster som ønsker å 
starte eller fortsette å kjøre motorsykkel. 
– Samarbeidet med NMCU har alltid 
vært viktig for Likevel MC Norge og dette 
samarbeidet satser vi på å opprettholde og 
utvikle videre, understreker Hein. 

Likevel MC avbildet under fjorårets vårmønstring: Fra venstre: Styremedlem Kjell Ove Oppedal samme 
med medlemmene Olav Husa og Arne Tøsdal. (Foto: Hein Kvalheim) 
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Treff & tur 

TEKST & FOTO: HILJA BIRGITTE HOLDEN

Etter en deilig og varm juni her i Sauda lengtet jeg veldig etter å ha fri 
til å nyte dagene fullt ut. Det ble glissent på jobb ettersom én og én 
tok ferie. Men endelig; 17. juli klokka halv ett kunne jeg også legge inn 
autosvar på mailen og logge av Mac’n! 

På to hjul til 
nye søsken

Jeg kjøpte meg ny Suzuki V-Strom 650 
i fjor. Jeg falt pladask for fargen; knall 
gul og svart. Kjøretøyet fikk fort navnet 

Biå. Sykkelen ble lite brukt i fjor, så jeg hadde 
bestemt meg for at i år skulle Biå få kjørt 
seg. Så jeg booket tre uker ferie fra jobb, og 
var forventningsfull og spent etter å dra av 
gårde.

Fra regn til sol 
Planen var halvveis i hodet, men jeg hadde 
bestemt meg for at iallfall Harstad, Senja, 
Tromsø og Alta skulle besøkes. Grunnen til 
at jeg ville akkurat til Alta kan forklares med 
at jeg i fjor, rett før påske, fikk svar på min 
søken etter min biologiske far. Jeg fikk den 
gledelige nyheten via DNA-test at jeg hadde 
fire halvsøsken! Jeg ble kjempeglad! 
Min biologiske far var dessverre død, men 

jeg hadde altså fire nye søsken som jeg aldri 
hadde hørt om før. Disse måtte besøkes. To 
av mine nye søstre traff jeg i Oslo i fjor vår, 
og møtet ble veldig kjekt og spennende. Vi 
utvekslet likheter og ulikheter, og de fortalte 
masse om min avdøde far. Jeg bestemte 
meg for å besøke min søster i Harstad og 
min andre søster i Alta. 
Så alt dette tumlet i tankene mine da jeg 
salet opp Biå og satte kursen mot nord. For 
å utnytte ferien maksimalt startet jeg turen 
rett fra jobb. Typisk så striregnet det hele 
dagen, men pytt …  Jeg satset på at været 
ville bli bedre etterhvert. Det ble regn og treg 
sommertrafikk det meste av veien mot Voss, 
men så lysnet det. Jeg fikk overnatte hos 
min gode venn Bjørn i Åndalsnes, og været 
ble bare bedre og bedre etterhvert som jeg 
nærmet meg Harstad og min søster. 

God mottakelse for MC
Min sprudlende søster i Harstad er så herlig 
og spontan, for da jeg ankom huset hennes 
på Biå, spratt hun ut og tok bilde av meg. 
Hun syntes jeg var kjempetøff som hadde 
kjørt så langt på motorsykkel, og måtte 
sporenstreks poste det på Facebook. 
Personlig føler jeg meg langt fra tøff. Det 
er jo bare artig! Jeg vet det er mange som 
mener som meg at motorsykkel er et artig 
og effektivt fremkomstmiddel. Man kommer 
tettere på naturen med alle sine dufter, og 
man får en frihetsfølelse på en annen måte 
enn med bil.  
Det bar videre mot nord. Jeg bestemte meg 
for å ta ferja til Sørrollnes og deretter vegen 
om Sørreisa og E6 videre. Det var en flott 
tur med bakker opp og ned, og en drøss 
med deilige MC-svinger. Nord-Norge kan by 
på svært bra veier, og de er oversiktlige og 
har god standard. Sommertrafikken avtok 
noe jo lenger nord jeg kom, og det var en 
nytelse å kjøre på disse veiene. Jeg ankom 
Alta og fant Scandic Alta Hotell. Tre døgn var 
forhåndsbooket, og hotellet kunne fortelle at 
jeg kunne parkere gratis i hotellets garasje. 

Her har Biå fått en pust i bakken på Senja. Artikkelforfatteren fotografert midt i landet, altså 
ved Nordlandsporten. (Foto: Bjørn Thorbjørnsrød)
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Treff & tur 

Dette hotellet kan anbefales. De har verdens 
beste frokostbuffet også!
Via Facebook-siden «Single motorsyklister 
i Norge» spurte jeg om det fantes en fast 
plass motorsyklister samlet seg i Alta. Da 
fikk jeg vite av en hyggelig mann at jeg kunne 
kjøre til Circle K i Bossekop, for der ville det 
stort sett sitte motorsyklister og vente på 
kjørekompiser. Så det gjorde jeg, og kom i 
snakk med flere hyggelige altaværinger. Det 

ble ikke noen tur på meg, men grilltur med 
min nye familie i Mathisdalen i stedet.
Det ble et hjertelig gjensyn, og jeg hadde 
noen dager der. Bursdagen min ble også 
feiret, med kake og restaurantbesøk på 
Harstads beste spisested.
De påfølgende dagene ble veldig innholdsrike 
med masse følelser. Jeg fikk treffe min søster 
igjen, og jeg fikk endelig møte mine to nye 
brødre. For en flott familie jeg har fått! De 

tok imot meg med kjærlighet, og jeg er 
veldig takknemlig for at de tok imot meg på 
denne måten. Det var nordnorsk gjestfrihet 
på sitt beste med hjemmelagede middager 
og overnatting på gården til enka etter min 
far. Det ble også utflukter i nærområdet 
med topptur og grilling i skogen. Og alt til 
strålende sol og temperaturer på tjue-tallet!
En uke går fort, spesielt når man har det 
kjekt, og det var tid for å luske seg sørover 
igjen. Det ble besøk i Tromsø og på Senja, 
og jeg fikk besøkt min søster fra Harstad 
igjen da hun og mannen var på bobil-tur 
ved Sjøvegan. Det ble bading i nordnorske 
fjorder, og jeg fikk et par myggstikk til i 
samlinga. 

Mer dagslys, mer kjøring 
Jeg bestemte meg for å bruke god tid 
sørover med flere overnattinger og kortere 
kjøreetapper enn turen opp. Været var flott 
hele tiden, så jeg var kjempeheldig på turen 
min. Jeg anbefaler andre å sette seg på 
sykkelen og bruke tid oppe i nord. Neste gang 
ønsker jeg å utforske mer av Hammerfest, 
Kirkenes og ellers alle småstedene i det 
vakre nord. Og det jeg synes er det beste 
ved å feriere i Nord-Norge, er at det er 
lyst hele døgnet. Det betyr flere timer på 
motorsykkelsetet! God tur!

Solnedgang i Alta er et vakkert skue. Stemningsbilde fra Mosjøen. 

Skiltene utenfor hotellet i Alta viser besøkende 
hvilken retning og hvor langt det er til aktuelle 
reisemål. 

Mange MC-turister trekkes mot flotte svinger og naturopplevelser. Her fra Erfjord i Romsdal.  
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TEKST & FOTO: FRODE ASPHAUG-MOE

Etter nesten 20 år i 
Utrykningspolitiet (UP) har 
Tore Johnsen (62) sett mer av 
trafikken enn de fleste. På godt 
og vondt. Men å vifte med den 
store moralske pekefingeren er 
ikke hans stil. 

MC-betraktninger sett gjennom politi-briller: 

– Slutt og skyld på 
andre! 

Den nypensjonerte politioverbetjenten 
har blant annet vært instruktør for 
bil og motorsykkel, og har i den 

anledning brukt NMCU-boka Full kontroll for 
å forbedre kjøreferdighetene hos håpefulle 
politibetjenter og -studenter. 
– «Full kontroll» – både boka og filmen – er et 
fantastisk bra konsept! Det var nettopp den 
boka som gjorde meg virkelig oppmerksom 
på kurvekjøring. Når jeg har vært instruktør 
på kjørekurs internt i politiet har jeg brukt 
den i undervisningen. Tilbakemeldingene 
fra deltakere var positive, og også andre 
instruktører har brukt den, forteller 
«UP-Johnsen». 
Han reiser seg og forsvinner et minutts tid, før 
han kommer tilbake med en spesialutgave 
av Full kontroll. 
Ved første øyekast ser den ut som de vanlige 
bøkene. Så demrer det. Spesialutgaven har 
annet forsidebilde, og logoen til NMCU har 
fått selskap av UPs egen logo. Videre har 
denne utgaven forord ført i pennen av ingen 
ringere enn tidligere UP-sjef Odd Reidar 
Humlegård. 
– Jeg har sett andre motorsyklister som har 
en del å lære, ja, sier Johnsen, uten å utdype 
om han snakker på generelt grunnlag eller 
om politifolk han har vært instruktør for. 

Kondomer og råkjøring 
I forkant av intervjuet hadde vi en forventning 
om at den erfarne MC-politimannen skulle 

servere kuriøse historier på løpende bånd, 
men forstår snart at det er langt mellom 
«godbitene».  
– Det er flest hverdager der folk kjører slik de 
skal. Eksemplarisk kjøring fra motorsyklister 
så jeg hver eneste dag jeg var i tjeneste. De 
fleste følger fartsgrensa og nyter det å kjøre 
motorsykkel. 
– Har du noen skrekkeksempel om 
motorsyklister? 
– Vel, jeg har da sett en del stygg kjøring, 
der de kjører altfor fort i forhold til egen 
kompetanse, sier Johnsen, tar en slurk kaffe 
og ser en annen retning som for å signalisere 
at han ikke vil utbrodere temaet noe videre. 
– Du har kanskje fått servert noen kreative 
unnskyldninger fra noen som har kjørt for fort? 
– Ja, og det har vært mange med at de har 
hatt dårlig tid, og at de «skulle bare». Noen 
har hevdet at speedometeret viste feil. Og 
så var det en gang det var en som forklarte 
at han hadde vært ute og kjøpt kondomer, 
og derfor måtte skynde seg hjem. Ellers har 

jeg vært med og eskortert privatpersoner 
når det har vært bråttom med å komme 
seg til fødestue eller sykehus. Videre har 
jeg opplevd mange som ikke har fått med 
seg at de faktisk har kjørt i 60-soner, både 
bilister og MC-førere, beretter Johnsen, og 
minner om at også vegoppmerkingen gir 
mye informasjon. 
Med det tenker han på den gule kjørefeltlinja 
(der slik finnes), som forteller når det er god 
nok sikt til å foreta en vanlig forbikjøring. 
Dessuten er det slik at kjørefeltlinja har tre 
meter lengde og en meters mellomrom der 
fartsgrensa er 50 km/t eller lavere, mens 
den er ni meter lang og med tre meters 
mellomrom med fartsgrense fra 60 km/t og 
høyere. 

– Ikke skyld på andre 
Når vi kommer inn på samspillet mellom 
bilister og motorsyklister, bøyer Johnsen seg 
framover og ser litt faderlig på MC-bladets 
utsendte. 

Opp gjennom årene har Tore Johnsen eid mange typer motorsykler, og siste skudd på stammen er av 
det kvikke slaget. 
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– Jeg tenker at du skal være varsom med 
å stå på din rett når du kjører motorsykkel. 
Men husk å følge godt med på bilister, se 
på bilens plassering, hjulstilling og hodet til 
sjåføren bak rattet. Alt dette er veldig viktig 
å observere når du kjører motorsykkel. Jeg 
tror MC-kjøring bidrar til at folk blir flinkere til 
å lese trafikkbildet også når de kjører bil. 
– Sier du egentlig at du mener motorsyklister 
er flinkere til å lese trafikken enn det vanlige 
bilister er? 
– Ja! For en MC-førers del skal det sitte 
i ryggmargen at du må følge med så du 
kan danne handlingsrom. Ellers så er det 
feil utgangspunkt å skylde på andre. Ja, 
det er en del som ikke ser oss i trafikken. 
Og ja, det er grus og diesel her og der. Det 
må vi forholde oss til, for ellers kan vi bare 
parkere sykkelen. Folk må ta ansvar for egen 
atferd og egen læring også når de kjører 
motorsykkel. Enkelte motorsyklister må 
slutte å være som en viss president, som 
skylder på alle andre for feil han selv gjør … 

Hold ditt eget tempo 
Denne tankerekken er en ypperlig anledning 
til å komme med noen velvalgte råd i 
forbindelse med MC-venner som kjører 
fellestur. 
Han innleder med at i år har vi sett at flere 
MC-ulykker når flere kjører sammen. Uten å 
vite noe om årsaken til ulykkene, bortsett fra 
at de framstår som singelulykker i kurve, er 
det noen faktorer det er viktig å huske på 
ved felleskjøring: Hold ditt eget tempo! 
– Du må kjøre etter egne premisser og 
det du er komfortabel med. Ved å holde 
ditt eget tempo, velger du spor og fart og 
leser trafikken som står i stil med din egen 

ferdighet. Når du følger kjøremønsteret til 
noen andre, risikerer du i verste fall å følge 
etter hvis den foran deg gjør det kjører utfor 
vegen. Du kan også komme på etterskudd 
ved en eventuell forbikjøring, minner 
Johnsen om. 

Kontaktskapende kjøretøy 
For lesere av MC-bladet bør det være en 
kjent sak at tilværelsen med motorisert 
tohjuling er riktig så sosial. UP-nestoren har 
gjort seg samme erfaring. 
– Det var en fantastisk tjeneste å få 
kjøre motorsykkel, for det er jo så 
kontaktskapende. På ́ 90-tallet var det veldig 
populært at politiet besøkte barnehager, så 
det har jeg også vært med på. Barna fikk 
da «førerkort» for stillestående MC. Jeg har 
ofte kommet med uniformert sykkel og slått 
av en prat med MC-folk på torget i byen. Da 
opplevde jeg å være en del av miljøet. 
– Har du da også fått følelsen av å bli ansett 
som en Judas? 
– Nei, det har jeg ikke opplevd å føle. Men 
jeg ser jo en del av hva som blir skrevet om 
oss på nettet. Det er nok en del MC-folk 
som ikke helt har forstått politiets rolle i 
samfunnet. 

Ingen pekefinger 
Den roen og autoriteten du forventer av en 
profesjonell polititjenestemann er fortsatt på 
plass hos Johnsen. Det samme er smilet og 
det skøyeraktige glimtet i øyet som melder 
seg da vi går mot garasjen for å avfotografere 
ham med riktig type kjøretøy. 
Han triller ut noe av det argeste du kan få 
kjøpt for penger: Kawasaki H2 Ninja SX SE+ 

(den med alt av ekstrautstyr). Det er kanskje 
ikke den mest selvfølgelige modellen du 
forventer å møte en pensjonist på, men 
Johnsen har gjort et bevisst valg. 
– Jeg er glad i segmentet sportstouring, og 
dette er en lettkjørt og utrolig stabil sykkel. 
Jeg synes det blir for mye støy i hjelmen 
på en mer oppreist sykkel, sier han, og lar 
høyrehånda kjærlig omfavne gasshåndtaket. 
Med en 200-hesters plastrakett til 
disposisjon, kommer vi ikke unna å utfordre 
ex-politimannen om han aldri kjører for fort. 
Han lar seg ikke erte, men innrømmer at det 
nok kan forekomme at han drar på litt mer 
enn strengt tatt lovlig.  

For å illustrere at ingen er ufeilbarlig, 
supplerer han med denne anekdoten: 
– Det var en gang en dommer som fikk dette 
til svar fra en som sto tiltalt for brudd på 
trafikkregler: «Har du ikke bil, du da?» Det er 
fort gjort å gjøre en feil ute i trafikken. Og sånn 
sett er jeg glad for at jeg har cruisekontroll 
både på bilen og motorsykkelen min, sier 
Johnsen.

Øvelse gjør mester 
Dermed griper han muligheten til å komme 
tilbake til temaet om å øve på kjøreteknikk. 
– MC-førere må sørge for at sykkelen er i god 
stand, samt at de har skikkelig kjøreutstyr. 
Og så må de øve på å kjøre! Øv på det du 
er usikker på, ikke det du er god til. Jeg vil 
ikke være moralist ved å si at du alltid skal 
følge alle trafikkregler. Men du må kjøre 
etter egne ferdigheter, for en eneste liten feil 
kan få fatale resultat for motorsyklister. For 
eksempel kan du trene på full nedbremsing 
fra 80 kilometer i timen til du står stille, slik at 
du vet at du faktisk behersker nødbrems. Vit 
at også politifolk øver masse på å kjøre. Og 
husk på dette med riktig blikkbruk. Det er 
ekstremt viktig! 

Full kontroll-filmen finner du på Youtube, der 
du kan søke etter ‘NMCU Full kontroll’, og 
nettopp blikkbruk er beskrevet i filmsekvens 
nummer 10. I Full kontroll-boka er blikkbruk 
omtalt på side 20–23. 

Pensjonisten kan smykke seg med medlemskap i 
Iron Butt Assosiation, der kriteriet for deltakelse er 
å tilbakelegge 1600 kilometer i MC-salen i løpet 
av maksimalt 24 timer. 

«Enkelte motorsyklister må slutte å være som en viss 
president, som skylder på alle andre for feil han selv gjør»

Politiets spesialutgave sammen med den 
ordinære Full kontroll-boka. 
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Aktuelt

Fikk ekstramidler til MC-sikkerhet 

Kjørekurs på løpende bånd 
Det gikk fort i svingene med å avvikle MC-kjørekurs etter at Vestfold 
og Telemark fylkeskommune la 50 000 kroner på bordet øremerket 
formålet. 

Allerede to dager etter at fylkespolitikerne 
vedtok tilskuddet avholdt NAF MC 
Vestfold det første av i alt tre kjørekurs. 
Kurskoordinator Siv M. Kristoffersen fikk 
oppdraget med å arrangere kjørekurs. Etter 
at hun hadde mobilisert nok instruktører falt 
valget på kurset «Sikker på MC» i regi av 
NAF. Hun og de andre instruktørene i NAF 

MC Vestfold fikk i stand kurset med kort frist 
for både planlegging, formidling av tilbudet 
og selve avviklingen.
Med god hjelp fra NMCU-ildsjeler, Vestfold og 

Telemark fylkeskommune og ulike MC-sider 
på Facebook ble budskapet raskt spredt til 
riktig målgruppe. 
– Første dagen mobiliserte vi fem instruktører, 
da tidsfrist var kort og vi egentlig ikke visste 
hvor mange som ville komme. Vi ble enige 
om at vi kunne greie oss med fire instruktører 
med fem deltakere på hver gruppe da vi 

skulle holde de to neste 
kursene. Dette har litt 
å gjøre med hva den 
enkelte kursdeltakeren 
vil få med seg, ha 
utbytte av og tidsbruk til 
gjennomføring av kurset. 

På grunn av Covid-19 kunne 
vi ikke tillate større grupper enn dette. I og 
med at deltakerne skal utveksle erfaringer 
var det dessuten ikke noen hensikt i å ha 
større grupper, forteller Siv. 

Resten av instruktørteamet besto av Erik 
Hallquist, Arne Gran og Yngve Nybakk. 

Landevegskurs 
Da fylkespolitikerne formidlet det uventede 
og gledelige budskapet om tilskudd til 
trafikksikkerhetstiltak for MC, var det NAF 
MC som hadde mulighet til å kaste seg rundt 
kjapt nok til å nyttiggjøre seg bidraget. 
Dermed ble det gjennomført tre ekstra 
opplegg av det veletablerte kjørekurset 
«Sikker på MC», som blir gjennomført på 
vanlige landeveger. 
Dette er et kurs som fokuserer på 
å bevisstgjøre deltakerne på vettug 
kjørestrategi, og da i form av råd og tips 
før og etter kjøringen. Kursdeltakerne blir 
presentert for øvelser og oppgaver som skal 
gjøre det lettere å lese trafikkbildet riktig, 
noe som igjen gir færre overraskelser under 
kjøring. Konseptet legger også vekt på at 
deltakerne skal dele erfaringer seg imellom.
Da «Sikker på MC» ble introdusert for fem år 
siden, fulgte det med garanti om at du fikk 
tilbake kursavgiften hvis du ikke var fornøyd. 
Ifølge fagansvarlig i NAF trafikktrening, 
Morten Fransrud, har kursarrangørene så 
langt til gode å oppleve at noen har benyttet 
seg av denne garantien. 

Ris og ros fra deltakere 
I alt 54 motorsyklister fra Vestfold og 
Telemark kjente sin besøkelsestid for de tre 
ekstraordinære kjørekursene. 
– Det har vært noen fine, lange kvelder, og 
fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne. 
De var meget glade for å kunne få med 
seg kursene. Vi har fått tilbakemeldinger fra 
deltakere som har takket for kurset og fortalt 
at de hadde fått seg noen aha-opplevelser, 
sier Siv. 
Hun viser til et evalueringsskjema som spurte 
etter ris og ros, men oppsummerer at risen 
var enten beskjeden eller fraværende. 
Noe av «risen» gikk ut på ønsker om 
grundigere gjennomgang av øvelser med 
sittestilling og bremsing, samt at deltakerne 
ikke fikk bryne seg på banekjøring. 

 I løpet av fem år med avvikling av «Sikker på 
MC» rundt om i landet, har fagansvarlig Morten 
Fransrud i NAF ikke hørt om noen som har 
benyttet seg av muligheten til å få refusjon av 
kursavgiften. (Foto: Frode Asphaug-Moe) 

«Vi har fått tilbakemeldinger fra deltakere som 
har takket for kurset og fortalt at de hadde fått 

seg noen aha-opplevelser» Kurskoordinator Siv M. 
Kristoffersen, nestleder i NMCUs sentralstyre og 

fylkessekretær i NMCU Vestfold krets

Kursdeltakere klare for avreise til kjørekurset «Sikker på MC» (Foto: Siv M. Kristoffersen) 

Noen elsker å kjøre på grus, mens atter andre hater det. Det er uansett lærerikt. (Foto: Siv M. Kristoffersen) 
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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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Ildsjelen

Tor-Atle Hansen:

Fikk bratt 
læringskurve i NMCU

Som fersk motorsyklist kjørte Tor-Atle Hansen de første tre åra 
omkring, lykkelig uvitende om NMCUs eksistens. Da han oppdaget 
nødvendigheten med interesseorganisasjonen, gikk det fort i svingene. 
Rett inn i styre og stell for MC-folkets ve og vel!

TEKST & FOTO: FRODE ASPHAUG-MOE

Den omgjengelige totningen har kjørt 
motorsykkel i 11 av sine 46 leveår. 
Mesteparten av tiden som motorsyklist 

har han også viet til frivillig NMCU-arbeid. 
Faktisk gikk han for åtte år siden rett inn som 
nestleder i NMCU Oppland da en annen 
MC-entusiast så sitt snitt til å kapre et nytt 
medlem.
Tor-Atle innrømmer gjerne at han ikke 
visste om NMCU før klubbkamerat Svein 
Gunnar Myrvang fra MC-klubben Rødfos 
MC-entusiaster begynte å tegne og forklare 
om NMCUs virksomhet og innflytelse til det 
beste for norske motorsyklister.

– Det er kanskje litt spesielt å gå rett inn som 
nestleder i en organisasjon du vet heller lite 
om?
– Nei, jeg synes i grunnen ikke det. Den 
gangen fikk jeg spørsmål om å bli med i 
NMCU, fikk jeg vite mye. Og da jeg først fant 
ut hva NMCU er for noe og driver med, var 
det ikke vanskelig å takke ja til å gjøre en 
ekstra innsats for motorsyklister.

Flere tillitsverv
Siden da har han bekledd flere roller i styre 
og stell i NMCU, både lokalt og sentralt. 
Alt fra nestleder til leder i Oppland krets, 

der han også trådte til som «assisterende 
fylkessekretær» i to år, før den daværende 
fylkessekretæren måtte si fra seg oppgaven. 
I dag bekler han rollen som kretsleder, og 
fyller i tillegg funksjonen som fylkessekretær 
i tospann med kretsens nestleder, Lise Berg.
Disse har møtt og opparbeidet et godt 
samarbeid med både Statens vegvesen, 
daværende Oppland fylkeskommune 
og Trygg Trafikk, ved å være en del av 
MC-forum i Oppland. I disse dager jobber 
de iherdig for å videreføre MC-forum i den 
nye fylkeskommunen Innlandet. (Fylkene 
Hedmark og Oppland ble slått sammen til 
storfylket Innlandet, jour. anm.).
Tor-Atle sitter også i styret i MC-klubben 
Rødfos MC-entusiaster. Dette er en klubb 
med drøyt 50 medlemmer, hvorav halvparten 
kan anses som aktive. Og det uten at de har 
sitt eget klubbhus.
Som om ikke dette er nok påtok i fjor Tor-
Atle seg nok et frivillig tillitsverv i NMCU; 

Vitale data:
Navn: Tor-Atle Hansen

Høyde: 1,90 m

Tyngde: Ca. 105 kg

Skostørrelse: 46

Bosted: Bøverbru

Sivilstand: Samboer, ingen 
barn, to hunder

Kjøretøy MC: Kawasaki Versus 
1000

Kjøretøy bil: Isuzu D-Max 
picup

NMCU-verv: Kretsleder og 
delt ansvar som fylkessekretær 
i NMCU-oppland. NMCUs 
representant i MC-forum i 
Oppland. Sentralstyremedlem i 
NMCU

Tor-Atle Hansen har med glede brukt ukevis av fritida si som lokal og sentral tillitsvalgt i NMCU. 
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Ildsjelen

som medlem av sentralstyret. Der er han 
nå er inne i sitt andre år av den toårige 
valgperioden.
– Det er mitt bidrag til å jobbe for sikkerhet 
for alle som kjører med to hjul. Og jeg er ikke 
et sekund i tvil om at det er verdt det, og 
også nødvendig, slår han fast.
Han utdyper med å meddele at han også 
synes det er veldig interessant og moro å 
få gjennomslag for tiltak som NMCU tar til 
orde for.
– Dette viser hvor viktig det er for 
MC-fellesskapet å ha NMCU i ryggen. 
Enkeltpersoner vil ikke oppnå samme resultat 
som en slagkraftig interesseorganisasjon, 
understreker MC-entusiasten.
– Er det noen spesielle utfordringer du støter 
på i arbeidet for MC-fellesskapet?
– Den største utfordringen akkurat nå er å 
videreføre MC-forum når fylket blir så stort. 
Nå blir det utfordrende å opprettholde 
tilsvarende samarbeid som vi har hatt 
før. Men her er vi så heldige at vi fortsatt 
har med oss Bjørn Ivar Vassaasen, som 
har blitt med over fra Statens vegvesen 
til den nye fylkeskommunen. Blant annet 
har Vassaasen gjort en suveren jobb som 
sekretær for Oppland fylkeskommunes 
trafikksikkerhetsutvalg. Hans Martin Asskildt 
fra Vegvesenet tar også fortsatt tak i saker 
som MC-forum fremmer, og sørger for 
deltakelse og at de blir fulgt opp.

Fagforening og koordinering
Den MC-frelste totningen har matnyttig 
erfaring som NMCU kan dra veksler på. Han 
har i et kvart århundre jobba for bedriften 
Benteler Automotive Raufoss. Der har han 
de ti siste åra vært tillitsvalgt i Raufoss Jern- 
og Metallarbeiderforening, avdeling 23.
Arbeidet består av å være skiftkoordinator 
for operativ logistikk.
– Og hva innebærer så det?
– Enkelt forklart: å sørge for at de riktige 
tingene som kommer inn eller ut, havner hos 
riktig mottaker. Innimellom er det mange jern 
i ilden, men det er bare gøy. Det er moro å 
jobbe!
– Hvilken betydning har erfaringen fra 
fagforeningsarbeid, sånn med tanke på 
NMCU-arbeidet?
– Av natur er jeg genuint nysgjerrig, og liker å 
stikke nesa borti alt som skjer. Men, ja: det er 
nok en grei balast å ha med også i NMCU-
sammenheng.

Fikk MC-livet i gave
Så tilbake til fagforeningsmannens 
introduksjon av MC-livets mysterier.
Samboer Hilde Kristiansen hadde førerkort 
for MC, men lot være å benytte seg av det. 

Det var hun som for ti år siden kom fram til 
at A-en burde på plass i også sin kjæres 
førerkort. Dermed klinket hun like godt til 
med en bursdagsgave som langt på veg 
endret livet til Tor-Atle.
Når han tenker tilbake på tidenes 
bursdagsgave, får han et fårete smil om 
munnen. Ja, han ser rett og slett ut til å være 
nyforelsket. Men så ser han litt bedrøvet ut.
– Situasjonen er fortsatt slik at Hilde ikke 
benytter A-lappen, men hun er en aktiv 
bakseterytter, forsikrer Tor-Atle.
Han avslører at han titt og ofte gjør tapre 
forsøk på å få henne til å kjøre selv, men at 
det dessverre er lettere sagt enn gjort.

Sosialt i klubben
Samboerparet er imidlertid gjerne sammen 
om å engasjere seg i sosiale sammenhenger 
i Rødfos MC-entusiaster. Klubben teller om 
lag 50 medlemmer, hvorav rundt halvparten 
kan anses å være av det aktive slaget.
– Klubben har faste onsdagsturer om 
sommeren, og møtes til onsdagskaffe 
om vinteren. Vi steller også i stand andre 
sammenkomster, blant annet vårfest. Og så 
bruker vi å reise på pinsetur og høsttur. Vi er 
også en guttegjeng fra klubben som sniker 

oss av gårde på en langtur, beretter han.
Det er overflødig å gjøre noe poeng ut av at 
Tor-Atle er en ihuga motorsyklist, all den tid 
han nå blir presentert som ildsjel.
– Jeg koser meg skikkelig når jeg har 
den frihetsfølelsen det gir når jeg kjører 
motorsykkel. Du ser så mye mer enn når 
du kjører bil. Og så er det godt samhold og 
kameratskap i miljøet.
– Er du da kanskje også å finne på MC-treff 
her og der?
– Jeg har nok ikke funnet den store sjarmen 
med å reise på MC-treff, uten at jeg skal 
utdype dette noe videre.
Han legger heller ikke opp til å utdype så 
veldig mye rundt omstendighetene som 
utspant seg da hans første MC – en Honda 
VFR 800 – var med i en utforkjøring. Med 
Tor-Atle bak spakene. Ikke annet enn at 
det avstedkom behov for å kjøpe en ny 
motorsykkel. Og nye kjøreklær. Valget av 
verdig VFR-avløser falt da på hvassere 
redskap: Kawasaki ZZR 1400. For to år 
siden måtte den i sin tur vike plassen for en 
noe mer moderat fetter av 1400-en, nemlig 
en Kawasaki Versus 1000, som siden da har 
fått bryne seg på de fleste bruksområder 
som kan forventes av en slik modell. 

 Her er vestopplendingen i godt driv under et av kjørekursene NMCU Oppland har avholdt på 
Vålerbanen. 
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