
 

 

Årsberetning 2022 
 

 

Medlemmer 
Hordaland krets pr 31.12.2022 

 
Aktive Inaktive Totalt 

Andre 418 322 740 

Husstand 189 85 274 

Totalt 607 407 1014 

 

Styret 
Det ble valgt nytt styre på årsmøtet i kretsen den 30. mars 2022. 

Styret består av: 

Leder:  Dane Kristoffersen (1 år) 

Nestleder: Sissel Stuberg (2 år) 

Kasserer: Harold Trellevik (1 år) 

Styremedlem: Claudio Malenotti (2 år) 

Styremedlem: Alf Helge Greaker (1 år) 

Vara: Robert Biederbick (1 år) 

Vara: Frode Røynesdal (1 år) 

Styremøter 
Styret har hatt 8 styremøter i 2022 - 19. april, 25. mai, 15. juni, 17. august, 28. september, 19. 
oktober, 23. november og 19. desember pluss ett møte 11.1.23. 

Styremøtene har vanligvis vært holdt onsdager kl. 18. Temaer utover de som framgår under 
aktiviteter, har vi jobbet med 



- Å registrere oss med organisasjonsnummer i Brønnøysund og registrere oss i 
Frivillighetsregistret 

- Få eget kontonummer og Vipps 

Aktiviteter 
26. april – Eikåsbanen – Askøy VGS 

Vi, representert av Claudio, var med da ungdommer fra Askøy VGS i strålende vær, var på 
Eikåsbanen for å gjennomføre den praktiske delen av et opplegg skolen har for å gjøre 
ungdommene til bedre og sikrere motorsyklister.  Alle deltakerne fikk Full kontroll-boken. 

 

1. mai – stand på Trengereid – Se oss-aksjon – treffe mc-kjørere før fellestur til Voss 

Vi stilte (Claudio, Robert og Sissel) i god tid før fellesturen skulle starte. Oppmøteplassen ved 
utsalget til Hjelles bakeri var sånn sett et godt sted også for å nå bilister på farten. Vi fikk delt ut 
mange brosjyrer til bilister som fikk det travelt etter hvert som mc-er strømmet til. 

Været var fantastisk og det var godt oppmøte av mc – film på fb-siden vår. Vi hadde på våre 
refleks-vester, serverte kaffe og gikk rundt og snakket med folk. Det gikk mye mindre kaffe enn 
vi hadde lagt opp til – anslått til ca. 5 liter. 

 

8. mai – stand Festplassen – Vårmønstringen 

Vi stilte (Claudio, Dane og Sissel) på standen. Også denne dagen var det strålende vær og godt å 
være mc-kjører.  

Vi serverte ikke kaffe her, da arrangørene hadde egne salgsboder.  

Vi fikk noen nye medlemmer – meldte seg inn mens de var der. Men det er for kronglete å få det 
gjort sånn direkte. Dette har vi meldt opp sentralt. De jobber med problemet. 

 

19.-21. juli – NMCU-jubileums-ra lly 

I forbindelse med NMCUs 50-års-jubileum, ble det bestemt at det skulle gjennomføres et 
jubileums-rally – en tur fra Nordkapp, gjennom alle kretsene med mål på Østlandet.  

Hordaland krets fikk ansvar for to ruter. 

Rutene vi skulle gjennomføre, var: 

20. juli; Kaupanger – Bergen – overtok stafettpinnen fra Møre og Romsdal om ettermiddagen 
den 19. juli. 

21. juli; Bergen – Røldal – overleverte stafettpinnen til Rogaland 

Claudio var vår kontaktperson mot NMCU sentralt og ansvarlig for gjennomføring av våre ruter. 

Det var vanskelig å vite hva dette ville bli. Hvor mange ville være med på ulike etapper – 0 eller 
100? En kunne fritt hoppe på og av, vi var bare ansvarlig for etappene, ikke for overnatting mv. 
Det vil være et helt annet opplegg dersom det er mange, både med pauser, mat og ikke minst 



sikkerhet under kjøring. Vi hadde en del kontakt med sentralt hold, kontaktet de andre kretsene 
rundt oss og var med på et felles nettmøte for alle involverte, hvor en del av problemstillingene 
ble drøftet. 

Hordaland utarbeidet et kart for hver av de to rutene med tidsangivelser og alternativer ved 
dårlig vær, samt annen informasjon. Rutene ble også «prøvekjørt». På «følgebilen» hadde vi 
store NMCU-merker, slik at vi var synlige etter veien. 

Det var ingen mc-er utenom Robert og Claudio pluss følgebil, som var med på første dagen. Det 
var en del regn på turen, så det ble et litt kortere alternativ fra Voss til Bergen. 

Ved ankomst Bergen var det stopp på Bryggen for å markere rutens avslutning. Sissel var 
velkomstkomite. 

Dagen etter var det oppstart ved Krambua. Det var en «ekstra» mc med på turen mot Røldal. 

Været denne dagen var bra. 

 

15.-16. oktober Kurs for instruktører til rustløserku rs (Sikkerhetskurs på vei) 

Det har blitt jobbet med å utarbeide et kurs for instruktører for et rustløserkurs (Sikkerhetskurs 
på vei). 

4 av medlemmene i styret gjennomførte en testing av dette kurset. Det startet lørdag formiddag 
i Fyllingsdalen. Så ble det kjørt til Voss hvor en overnattet og returnerte til Bergen neste dag. 

 

3. november Besøk fra ny daglig leder i NMCU. 

NMCU har fått ny daglig leder, Endre Kristiansen. Det var ingen agenda for møtet. Han ønsket å 
besøke kretsene for å få et bilde av hva som foregår. Høre litt om hva som rører seg, hva en er 
opptatt av og hva han tenker så langt.  

Annet 
Dane har vært intervjuet av media i forlengelsen av ulykken ved Voss hvor en mc kjørte inn i en 
bom til en tunnel. Både BA, BT og TV2 har vært interessert i hvordan vi ser på slike ulykker. Vi 
brukte flere timer sammen med TV2 for å klargjøre problemstillingen med bommer og 
påkjørsler, samt hva som måtte til for å løse det. 

Til orientering 
Kretskonferansen 2022 ble avholdt i februar, og dette ble omtalt i årsmelding for 2021, da 
forrige årsmøte Hordaland var i mars 2022. Dette styret har derfor ikke deltatt på noen 
kretskonferanse. 
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