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Styret har i perioden hatt følgende sammensetting: 

Leder: Egil Andersen               (ikke på valg)                                                                            
Nestleder: Siv Kristoffersen  (ikke på valg)  
Kasserer: Frøydis Olsen  (ikke på valg, går ut av styret)  
Styremedlem: John Borg  (ikke på valg) 
Styremedlem: Kirsten Haukemyr (på valg)                                                                                
Styremedlem: Åsa Mickelsen  (på valg) 
Varamedlem: Yngve Nybakk  (på valg, går inn som styremedlem for Frøydis) 
 

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, hvor vi i alt har behandlet 36 styresaker. Det 
har i tillegg vært mye kontakt pr. mail og tlf. styremedlemmene i mellom. Noen av 
styremøtene har vi avholdt digitalt. 

 

Generelt 

NAF MC Vestfold ble etablert i 1994 og er en MC-klubb organisert under NAF MC. Klubben 
rapporterer til NAFs lokalavdeling i Tønsberg. 

Klubben ble i 2017 registrert i Frivillighetsregisteret. 

 

Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet: 

 Drift av klubben/økonomi 
 Trafikksikkerhetskurs «Sikker På MC» 
 sikkerhet og kjøreglede ved MC kjøring 
 Covid-19 tiltak og forholdsregler 
 MC arrangementer i Vestfold (Se Oss aksjon)  

 

Medlemmer 

NAF MC Vestfold hadde pr. 31.12.2021 611 medlemmer. Dette er en økning på 32 
sammenlignet med 2020 (579). 

 

Sikkerhet/Trafikksikkerhetskurs/Sikker på mc. 

 

NAF MC Vestfold har hatt en sentral rolle i oppbygging og videreutvikling av det 
landsomfattende trafikksikkerhetskurset «Sikker på MC – et kurs for motorsyklister, laget av 
motorsyklister». Kurset er nå en målstyrt oppgave i NAF sentralt, og er tatt inn i Nasjonal 
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strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2021-2023– og vil inngå i aktiviteten vår 
også i 2022.  

NAF MC Vestfold har bygget et større team som holder SPMC kurs. Dette teamet består av 
Yngve Nybakk, Arne Gran, Terje Løken, Erik Hallquist, Egil Andersen og Siv M. Kristoffersen.   

Vi satte i 2021 opp fire kurs på væren, slik som vi pleier. Også i år fikk vi innvilget støtte til 
disse kursene fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Dette gjorde at vi kunne gjøre 
kursene gratis og vi fikk meget god oppslutning.  

Vi fikk i år som tidligere år veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne, og vi er overbevist 
over at dette er et viktig og riktig trafikksikkerhetstiltak.  

Vi fikk i tillegg en forespørsel fra HOG som gjerne ville ha et eget kurs for sine medlemmer. 
Vi stilte da med fire instruktører og holdt kurs for 17 av deres medlemmer. 

Vi håper at vi i 2022 kan fortsette trenden med økende deltagelse på disse kursene. 

 

Klubbkvelder 

Vi har fortsatt med rullerende klubbkvelder, noe vi synes fungerer greit. Vi har hatt stengt 
klubbkveldene på tirsdager i sesongen og valgt heller å møtes for felles kjøring til 
Vindfjelltunet, hvor mc-folket fra Buskerud, Vestfold og Telemark møtes til felles hygge.  

Aktivitet i 2021, har vært omtrent på samme «lave» som i 2020. Litt variabel oppslutning på 
klubbkvelder, men veldig hyggelige sammenkomster for de som er tilstede. Vi hadde en flott 
tur til Straand-treffet i Vrådal i september, vi var fem sykler som dro fra klubben og endte 
opp med ni sykler da vi var fremme på Straand. 

Vi valgte å stenge ned for klubbkvelder i mars, grunnet Covid-19. Vi startet opp igjen en 
stund etter sommeren. Vi gjorde da nødvendige tiltak i henhold til FHI sine anbefalinger. Så 
langt har vi ikke fått melding om noe smitte blant de som har vært tilstede hos oss. Mot 
slutten av året valgte vi å stenge ned igjen, da det ble innstramminger på smittevernreglene.   

 

SE OSS AKSJON, TS-Dag/Turer og treff 

SE OSS AKSJONEN ble i år kjørt som den gamle Vestfold-rundt løypa og det var meget god 
oppslutning (ca 125 sykler). Normalt er dette den første store ”happening” for oss på 
vårparten. Det er NMCU som har landsomfattende aksjoner på dette hvert år, for å vise 
bilister og andre trafikanter at MC-ene er på veien igjen. Vi ser det som veldig naturlig og 
viktig at vi i NAF bidrar til denne aksjonen hvert år.  

Økonomi. 

Klubbens økonomi har vært god, da vi ikke har hatt mange kostbare aktiviteter gjennom 
året. Vår største utgiftspost er leie av klubblokale.  

Vi har god samhandling med NAF Tønsberg. Vi har i år ikke sett behov for å be om 
økonomisk støtte fra lokalavdelingen, men håper NAF Tønsberg er åpen for å støtte oss 
dersom behovet skulle oppstå. Vi retter en stor takk til lokalavdelingen for godt samarbeid 
også i 2021, selv om aktivitetsnivået har vært noe begrenset.   



Covid-19 har pavirket aktivitetsnivaet vart i 2021, selv om det har vcert fcerre restriksjoner 
enn i 2020. Men vi mener MC- kj!llring er en aktivitet som absolutt kan utf!llres uten fare for 
smittespredning, og vi ha per at vi kan ha tilncermet normalt aktivitetsniva i 2022. 
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Egil Andersen 
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