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Styret i NAF MC Tromsø har i 2018 bestått av: 
 
Leder   Knut Ove Tanem  
Nestleder   Odd Ivar Jensen  
Økonomi  Børre Mofoss  
Medlemmer  Lill-Ann Harvey 

Silje Lilleberg 
Varamedlemmer Bente J. Jensen 
   Bjørn-Tore Nikolaisen  
 
Det har vært avholdt 10 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 

Litt historie 
Klubben ble formelt etablert i 1998 og feiret 20-årsjubileum i 2018. 
Det finnes ikke mye informasjon fra driften de første årene, men det ble gjort et tappert forsøk 
på å få satt i gang litt aktivitet i 2007. Dette gikk så som så, men i 2011 ble det atter pustet liv 
i klubben. Og etter det har det vært non-stop drift. Flere år med iherdig innsats har satt merk-
bare spor – to ganger er klubben kåret til årets NAF MC klubb, og medlemstallet har blitt nes-
ten tredoblet. Aktivitetsnivået har aldri vært høyere, og vi ser stadig flere og nye ansikter på 
våre arrangementer.  
Det definitive høydepunktet i jubileumsåret må vel kunne sies å være den etter hvert smått 
legendariske softisturen. Fra stadig nye rekorder i forhold til antall deltakere de siste årene 
satte vi i 2018 en ny rekord som det skal mye til for å slå! 189 deltakende motorsykler – se 
oversiktsbilde på første side! 
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I 2018 også med live pressedekning på riksdekkende distriktsradio! 
Og til vår store glede (og ikke minst overraskelse) altså 189 
motorsykler, med mer enn 200 deltakere. Og ikke en eneste sur 
mine ble observert "#$% 

 

 

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. I tillegg er vi meget godt synlig i alt vi gjør og foretar oss på vår Facebookside – 
med over 1000 følgere når vi meget bredt ut til motorsyklister i vår omegn. 
 

Medlemstall lokalt 
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 
31.12.2018 308 14 +5 % + 175 % 1 030 

 
Vi passerte midt i 2018 300 medlemmer –og var godt fornøyd med dette på vår veg mot en 
tredobling av medlemstall siden 2011. Ved årets slutt var det registrert 308 medlemmer, og vi 
registrerte et fall på slutten av året pga forfall på kontingent. 
 
 

Medlem nr 300! 
Vi gledet oss over å ha passert 300 medlemmer sommeren 2018 - og gratulerte 
Tor Erik Kristoffersen som vårt medlem nr 300!  
På bildet får Tor Erik et gavekort av vår nestleder Odd Ivar Jensen - selvfølge-
lig på kr 300 - fra vår samarbeidspartner Jobb & Fritid As. 
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Medlemstall fra NAF MC: 

 
 
 
Medlemsaktiviteter: 
Vi har i 2018 hatt følgende aktiviteter: 
 

Dato Tema 
14.02 Årsmøte 
12.05 SE OSS-aksjon 

I regi av NMCU Troms ble årets SE OSS-aksjon gjennomført i Tromsø. 
Motorsykkelen i trafikken ble synliggjort både gjennom stands, prat med folk og 
brosjyremateriell på Amfi Pyramiden og Jekta Storsenter - samt paradekjøring 
gjennom byen. 

Vi takker de som brukte en strålende 
dag for å bidra til å sikre alle 
motorsyklister. Tradisjonen tro 
spanderte NAF MC kaffe fra 
Kaffebønna på alle!  
 
 
 

 
26.05 Motorsykkelens dag 

Klubben var som vanlig god representert i 
sentrum og i paraden. 
 

Mai / 
Juni 

Sikker på MC 
Det ble avviklet 3 kurs med totalt 7 deltakere ved våre veiledere 
Silje, Odd Ivar, Bjørn-Tore og Helge. 

  

Antall medlemmer i NAF MC totalt
Antall gyldige medlemmer per 31.12.2018

MC klubb navn Antall Medlemmer
2

NAF MC Alta 84

NAF MC Aust-Agder 76

NAF MC Bergen 928

NAF MC Hadeland 28

NAF MC Hallingdal 124

NAF MC Harstad 200

NAF MC Indre Hordaland 93

NAF MC Innherred 187

NAF MC Jæren 201

NAF MC Mjøsa 600

NAF MC Møre Og Romsdal 364

NAF MC Nordhordland 130

NAF MC Notodden 243

NAF MC Oslo 2068

NAF MC Ringerike 153

NAF MC Romerike 543

NAF MC Sarpsborg 430

NAF MC Solør, Vinger, Odal 182

NAF MC Sørlandet 241

NAF MC Stavanger 533

NAF MC Vestfold 531

Sum 9132

NAF MC Tromsø 308

NAF MC Trondheim 831

NAF MC Valdres 52
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03.06 Gjenoppfriskningskurs på Nord-Norsk Trafikksenter med 
NAF MC Harstad 

 
23-25.06 Klubbtur (jubileumstur) til Karesuando.  

13 medlemmer tilbragte helga på Karesuando 
Camping. Til tross for minimalt med fint vær, 
så var alle enige om at det hadde vært en fin 
tur – og ønsket om gjentakelse kom før vi 
hadde returnert hjem. 
 

14-17.06 Norgestreff i Harstad – felleskjøring. 
7 av våre medlemmer kjørte sammen til Norgestreffet. 

30.06 – 
02.07 

Landstreff på Jæren..  
Også i 2018 hadde NAF MC Tromsø 
representanter på Landstreffet. 
Lengst kjørte deltaker var Kjetil Bakkland fra 
NAF MC Tromsø. 
Lengst kjørte klubb ble våre venner fra NAF MC 
Harstad. 

 
29.08 Softistur – Havfrua Kro Sommarøy.  

Klubbens ledere – Knut Ove Ta-
nem og Odd Ivar Jensen kan fornøyd 
konstatere at hele 189 sykler ble med på 
tur onsdag 29. august! Fantastisk! 
Turen gikk til Havfrua Kro på Sommar-
øya. Litt kø ble det – men både delta-
kere og kroas betjening tok det sporty. 
Softismaskinen gikk varm inni mellom 
men klarte utfordringen. 

Vi har virkelig en utfordring om vi skal klare å tangere dette i 
2019! 

15.09 Jubileumsfest på Rorbua. 
Vi fikk lov å spandere rundt 70 drikke-enheter til motorsyklister 
som tok turen for å høre på Diesel Dahl. 

23.10 Quiz-kveld på Yonas.  
Arrangert for andre gang, og da i 
vår terminologi allerede en godt 
etablert tradisjon, 25 deltakere og 
god stemning. Selv de på de 
tapende lagene var stort sett 
fornøyde. Premien var 1 sett MC 
hansker til hver og en på det 

vinnende laget – levert av Tromsø Motor. 
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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. 
 
 
 
Nye lokale medlemsfordeler for alle medlemmer av NAF MC: 
 
Teknisk Service 

Ny lokal medlemsfordel for deg som er medlem av NAF MC:  
Teknisk-Service a/s Kärcher senter Tromsø: 
Vi kan igjen presentere en god avtale for klubbens mange medlemmer!  
 
 
Les mer om denne og klubbens øvrige avtaler 
på: www.naf.no/nafmctromso/avtaler ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sikker på MC 

NAF MC Tromsø har også i 2018 hatt stort fokus på markedsføring av 
kurskonseptet Sikker på mc både lokalt og nasjonalt. 
Kurset er nå tatt inn som målstyrt oppgave i NAF sentralt – og vil inngå 
i aktiviteten vår også i 2019. 
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