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Styret i NAF MC Tromsø har i 2017 bestått av: 
 
Leder   Knut Ove Tanem  
Nestleder   Odd Ivar Jensen  
Økonomi  Børre Mofoss  
Medlemmer  Lill-Ann Harvey 

Didrik Widding 
Varamedlemmer Merete Bakkeby 
   Helge Botnmark  
 
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden samt ulike arbeidsmøter. 

Generelt 
NAF MC Tromsø som ble etablert 1. juni 1998 er en MC-klubb organisert under NAF MC. 
Klubben er imidlertid formelt en komite under NAFs lokalavdeling i Tromsø og rapporterer til 
denne. 
Klubben ble i 2017 registrert i Frivillighetsregisteret NO 918 420 991 

 

NAF MC Tromsø – alle lokale motorsyklister skal kjenne til oss! 
Klubben har en målsetting om at samtlige motorsyklister i Tromsø-regionen skal kjenne til 
NAF MC, våre verdier og de aktiviteter vi står for. Vi inviterer aktivt inn personer som viser 
interesse og tror at vi gjennom dette over tid skal kunne bygge opp en aktiv klubb med 
engasjerte medlemmer. 
Våre etterhvert tradisjonelle softisturer ut i distriktet– hvor vi spanderer kaffe og softis på alle 
motorsyklister som deltar – er blitt et tiltak som mange motorsyklister både legger merke til og 
setter pris på. Deltakelsen er nå blitt så stor at dette nesten kan betraktes som en miniversjon 
av motorsykkelens dag (53 sykler på begge arrangementene i 2017). 
Kåringen som årets NAF MC-klubb for andre gang siden revitaliseringen i 2011 ser vi som et 
signal på at vi gjør mye rett og blir lagt merke til! 
 

Medlemstall 
Dato Antall 

Medl. 
Endring  
Antall 

Endring 
% 

Endring 
siden 
2011 

Følgere 
Facebook 

31.12.2011 112    30 
31.12.2012 130 18 +16,1% +16,1% 330 
31.12.2013 168 38 +29,2% +50,0% 521 
31.12.2014 198 30 +17,9% +76,8% 627 
31.12.2015 220 22 +11,1% +96,4% 687 
31.12.2016 245 27 +12,3% +119 % 750 
31.12.2017 294 49 +20,0% +163 % 853 

 
Vi passerte i 2017 250 medlemmer –det vil si en økning av medlemstallet med 100 % på 4 år. 
Ved årets slutt var det registrert 294 medlemmer. 
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Vi kunne i mai gratulere Linn-
Chamilla  som medlem nr 250 i 
NAF MC TROMSØ - og overrakte 
henne et gavekort fra Jobb & Fritid 
As. 
Bildet viser Linn-Chamilla i 
midten omgitt av sin ektefelle 
Bjørn-Tore til venstre (medlem nr 
249) og til høyre nestleder i 
klubben Odd Ivar Jensen. 
Vi ønsker de nye medlemmene 
velkommen i klubben. 

Styret må si seg meget tilfreds med økningen i medlemstallet (294 ved årets slutt) og håper 
gjennom planlagte aktiviteter både å aktivisere flere medlemmer og fortsette den positive 
utviklingen! 
 
 
Medlemsaktiviteter: 
Vi har i 2017 hatt følgende aktiviteter: 
 

Dato Tema 
04.04 Medlemskveld med VITO Trafikkskole 
13.05 Se Oss aksjon med NMCU 

En delegasjon 
motorsyklister kjørte fra 
Finnsnes til Tromsø med 
flagg, et annet var på 
Pyramiden mens NAF MC 
rigget seg til på Jekta- 
sentralt plassert rett 
utenfor Vinmonopolet. 
Her ble det folksomt 
etterhvert! 

27.05 Motorsykkelens dag . 

I forbindelse med vår kon-
kurranse på motorsykke-
lens dag ble det i samar-
beid med DekkTeam 
Tromsø trukket en vinner 
av en dekkpakke til MC. 

Her er Geir Adriansen og 
hans Honda VFR 750F som 
fikk flunke nye Dunlop 
StreetSmart påmontert! 
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Mai / 
Juni 

Sikker på mc – kurs. 
Det ble avviklet 4 kurs med totalt 24 deltakere av våre veiledere 
Merete og Helge (Med god hjelp frå Odd Ivar). 

03.06 Gjenoppfriskningskurs på Nord-Norsk Trafikksenter med NAF MC 
Harstad 

 

Under kyndig veiledning av den eminente Tom Øyen ble en teorise-
kvens med fokus på sving gjennomført – før deltakerne tok turen ut 
i hele 6 vårfriske grader, strålende sol og et herlig lett kjølende 
vinddrag.  
Her fikk alle prøvd seg på og perfeksjonert seg på mye av de de 
(burde) kunne fra før – og selv de på de største syklene gjenoppda-
get både gamle og utprøvde nye kunster. Og så ble det også tid til 
noen runder rundt banen! 

12.06 MC Kveld med Jobb & Fritid AS  
Hele 71 personer tok turen til 
MC-kvelden hos Jobb & 
Fritid As - hvor vi kunne 
tilby mc-folket gode rabatter. 
Stor spenning var knyttet til 
trekningen av premier blant 
de oppmøtte - og vi kan 
gratulere: 
Øystein Lund med en flott 
hjelm fra AGV og Marianne 
Solbakken med en 
skinnjakke fra Halvarssons 

Midt på bildet er Eivind Johansen fra Jobb og Fritid AS. 
13.06 Softistur til Havfrua Kro Sommarøy – 53 sykler! 

 
30.06 – 
02.07 

Landstreff i Bergen.  
Hele 11 deltakere med medlemsskap i NAF MC Tromsø deltok! 
Lengst kjørte deltaker kom frå Tromsø og var Odd Ivar Jensen. 
Han hadde 2 kjørte kilometer lengre enn neste mann fra Tromsø. 
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Den nord-norske 
delegasjonen tok de fleste 
prisene som ble utdelt 
under NAF MC Landstreff 
i Bergen: 
Lengst kjørte kvinne, 
lengst kjørte mann og 
lengst kjørte klubb! 
Flest deltakere hadde NAF 
MC Oslo. 
Fra venstre Leif Holmen 
fra Oslo og  Tom Øyen, 

Hanne Haga og Odd Ivar Jensen fra den nordlige landsdelen. 
06.09 Softistur II – Vollan Gjestestue – 53 sykler!!! 
09.09 NAF-dagen på glattkjøringsbanen 

Ansvarlige for innedel/kafe 
24.10 Quiz-kveld på Yonas 

 

 

Lokale medlemsfordeler 
Styret synes det er viktig å kunne tilby lokale medlemsfordeler – dette både i forhold til det 
enkelte medlem men også for å vise fram lokalt næringsliv. 
Vi synes også at begrepet étt NAF´ er positivt og gjør derfor også alle våre lokale avtaler 
tilgjengelig for samtlige rundt 9000 medlemmer i NAF MC. Å gjøre avtaler tilgjengelig for alle 
0,5 millioner NAF-medlemmer er i praksis vanskelig og ofte uinteressant for leverandørene – 
derfor holder vi oss i denne sammenheng til étt NAF MC. 
 
 
Noen aktuelle medlemsfordeler for alle medlemmer av NAF MC: 

DekkTeam - byens beste dekkavtale for MC 
 
Har du behov for nye dekk til sykkelen? Vi har 
forhandlet en meget god avtale hos DekkTeam på 
Skattøra for deg som er medlem av NAF MC! 
Vårt utgangspunkt er at du som medlem i NAF 
MC skal slippe å sjekke andre alternativer - og 
være trygg på at du både får gode dekk, en solid 
leverandør med høy servicegrad og dette til en 
god pris.   
 
 
Ta kontakt med Sondre Hjelmevoll hos Dekk-
Team As avd Tromsø for en pris akkurat til din 

sykkel. Du kan velge om du vil levere sykkelen og få dekkene ferdig montert på denne – eller 
spare litt ved å levere hjulene hos dem og ordne demontering/montering på sykkelen selv. 
 
Dekkteam har både nødvendig godkjenning, kompetanse og utstyret som skal til! Men husk- 
våre avtalte priser gjelder bare deg som er medlem av NAF MC!  



 

 
Årsmelding og regnskap 2017 for  
NAF MC Tromsø Org.nr : NO 918 420 991 
 

Side 6 av 9 

Kontaktinformasjon: 
Dekkteam AS avd Tromsø ,Skattøraveien 50, 9018 Tromsø     
Sondre Hjelmevoll    Telefon 941 30053     tromso@dekkteam.no 
Arne Moen                Telefon 941 30020     arne.moen@dekkteam.no 
 
 
NAF MC kombo 
Som motorsyklist er du velkommen til å teste våre avtaler på Vollan 
Gjestestue og Havfrua kro på Sommarøy når du er innom i godværet:  
Vi har innført begrepet NAF MC Kombo til kr 55,- (2017). Dette er kaffe og 
softis evt kakao og softis. 
Tilbudet gjelder selvfølgelig alle på 2 hjul!  
 
 
 
 
Les mer om eksisterende og nye avtaler på våre websider – naf.no/nafmctromso 
 
 

MCseminar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAF MC Tromsø deltok med 2 delegater (Knut Ove Tanem og Lill-Ann Harvey) på MC-
seminaret i Lillestrøm i mars 2017. For klubben har dette vært en viktig arena for både å bli 
kjent og delta. 
 
Fra klubben var Børre Mofoss valgt inn i den sentrale MC-komiteen for perioden 2015-2017. Mc-
komiteen ble i løpet av sommeren 2017 lagt ned og aktiviteter knyttet opp mot NAF MC flyttet 
inn under trafikksikkerhetskomiteen i NAF. 
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Årets NAF MC-klubb! 
Forventningene var store på 
mcseminaret hvor den høyt rangerte 
prisen - Årets NAF MC klubb 2016 
skulle deles ut.  
Blant våre 24 flotte NAF MC klubber 
med totalt rundt 8.600 medlemmer var 
det vi i Tromsø- som (vel fortjent!) fikk 
det gjeve trofeet! 
Vi er stolt over den innsatsen vi har 
gjort - og at en klubb som Tromsø får 
denne nok en gang - bare 4 år etter at 
vi i 2013 stod med en tilsvarende pris i 
hånden. 

 
På bildet – klubbens leder Knut Ove Tanem og styremedlem Lill-Ann Harvey. 
 

Sikker på MC 
NAF MC Tromsø har hatt stort fokus på markedsføring av kurskonseptet 
Sikker på mc både lokalt og nasjonalt. 
Hovedfokus på motorsykkelens dag var Sikker på MC – hvor vi delte ut 
flyers med informasjon og en konkurranse hvor ett av spørsmålene gikk 
på konseptet.  På alle våre arrangementer har vi hatt 
informasjonsmateriale for utdeling. 
Vi var stolte over å kunne lansere en kort video for konseptet på vår 
Facebookside. Posten ble promotert og delt hele 48 ganger. Videoen ble 
gjennom dette vist for mer enn 14.000 personer. 
 

MC-ravn Tromsø. 
MC-ravn er natteravner på to hjul. MC-ravnene ferdes ute i kommunen og samarbeider med 
eksisterende natteravngrupper for å gjøre lokalsamfunnene i kommunen tryggere. 
I Tromsø er NAF MC sterkt engasjert i MC-Ravn og mange av våre medlemmer deltar. Høsten 
2017 inviterte NAF MC i samarbeid med Egon alle mc-ravner på middag – et tiltak som ble 
satt stor pris på. Å være Mc-ravn baserer seg på idealisme, men er også sosialt rundt en felles 
interesse i motorsykkel. 
2017 har vært et år med utrolig stor aktivitet i Tromsø. 

 
NAF MC var representert med 2 deltakere på natteravnkonferansen i Bergen – hvor vi møtte 
både mc-ravner og natteravner fra hele landet. 
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