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Styret i NAF MC Tromsø har i 2019 bestått av: 

 

Leder   Knut Ove Tanem  

Nestleder   Odd Ivar Jensen  

Økonomi  Børre Mofoss  

Medlemmer  Bente J. Jensen  

Silje Lilleberg 

Varamedlemmer Lill-Ann Harvey 

   Bjørn-Tore Nikolaisen  

 

 

 

Det har vært avholdt 7 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 

merkbare spor – to ganger er klubben kåret til årets NAF MC klubb, og medlemstallet øker 

stadig. Aktivitetsnivået har aldri vært høyere, og vi ser stadig flere og nye ansikter på våre 

arrangementer.  

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 nesten 1.200 følgere når vi meget bredt ut til motorsyklister i vår omegn. 
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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 +5,0 % + 175 % 1 030 

31.12.2019 341 33 +10,7% +204 % 1 180 

 

Vi passerte i løpet av høsten 2019 336 medlemmer –og nådde med dette vår målsetning for 

året. 336 representerer en tredobling av medlemstallet siden 2011.  
 

Medlem nr 336! 

Vi gleder oss over å passere 336 medlemmer høsten 2019- og kunne i 

desember gratulere Line Nordgård som vårt medlem nr 336!  

På bildet får Line overrakt et gavekort av vår nestleder Odd Ivar Jensen - 

fra vår samarbeidspartner Teknisk Service AS. 

 

 

 

 
Medlemstall for NAF MC ved årsskiftet: 

 
 

 

https://www.facebook.com/TekniskService/
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Medlemsaktiviteter: 
Vi har i 2019 hatt følgende aktiviteter: 

 

Dato Tema 

13.02 Årsmøte m/ Quiz 

I år var det årsmeldingen som 

var tema for en miniquiz- og best 

av alle hadde Kjetil Bakkland 

lest seg opp på denne! Her er 

vinneren flankert av nestleder 

Odd Ivar Jensen og leder Knut 

Ove Tanem. 

 

09.05 MC-kveld hos Jobb og Fritid AS 

Rundt 100 mennesker fant vegen til 

vår etterhvert tradisjonelle mc-kveld 

hos Jobb & Fritid As. 

Mange lot seg friste av ekstra gode 

rabatter. 

Trekningen ga to meget fornøyde 

vinnere: 

Trond Erik Grådal  

Lill-Ann Harvey  

 

Dette ble dessverre det siste 

arrangementet sammen med Jobb og Fritid AS, da de senere på 

sommeren besluttet å avvikle sitt salg av MC klær/utstyr. Vi takker 

for et langt og godt samarbeid, og minner om at Jobb og Fritid AS 

fortsatt lever i beste velgående, og er verdt et besøk om du er på 

utkikk etter feks turtøy. 

 

11.05 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, Nerstranda 

og K1 - 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 på alle 

deltakerne etterpå! 
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23.05 Vårsjekk av motorsykkel hos Tromsø Motor AS 

Ny avtalepartner, og 

verdenspremiere på 

Vårsjekken, et samarbeid 

mellom Tromsø Motor og NAF 

MC Tromsø.  

Og allerede nå kan vi vel si at 

dette er innlemmet i vår 

stadig voksende portefølje av 

tradisjonsrike, årvisse 

arrangementer! Masse 

nydelige folk var innom 

Tromsø Motor, både for å få sjekket motorsykkelen, men også for å 

slå av en prat med likesinnede eller handle litt. 

 

25.05 Motorsykkelens dag 
Vi kan ikke takke MC Rådet i Tromsø 
nok for at de år etter år gjennomfører 
dette arrangementet. Med Silje i 
spissen og et utall med gode hjelpere - 
både til planlegging, rigging, rydding, 
matlaging, trafikkvakter og alt annet vi 
ikke ser - så ble også årets dag perfekt! 
Tromsø Fotoklubb sørget for at vi fikk 
utrolig mange flotte bilder fra dagen! 

 

03.06 Gjenoppfriskningskurs på Nord-Norsk Trafikksenter med 

NAF MC Harstad 

 

 
 

12.06 Motorsykkelvaskedag  

 

Våre venner på Teknisk Service AS 

stilte med både mat, drikke, såpe, kost, 

vann og utstyr – i tillegg til gode 

rabatter og generelt god stemning på 

vår første MC Vaskedag.  

15.06 Trafikksikkerhetsdag for lett mc og moped. 

NAF MC deltok sammen med Statens vegvesen og 

NMCU i avviklingen av trafikksikkerhetsdagen. 

Ingen ubetinget suksess deltakermessig – men 

utrolig flott vær var det! 

Og – noen av oss fikk muligheten til å prøve ut 

elektrisk motorsykkel! 
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28-30.06  NAF MC Landstreff 

NAF MC Landstreff ble i 2019 arrangert 

av NAF MC Oslo -som feiret 30-års 

jubileum. 

Kun 3 medlemmer fra NAF MC Tromsø 

deltok på landstreffet, hver av disse fikk 

kr 500 i tilskudd fra klubben for 

deltakelse.  

Vi legger opp til at langt flere skal delta 

i 2020 hvor treffet er i Trondheim. 

 

2-4.08 Klubbtur til Oksfjord Familiecamping 

 
Vi kan objektivt sett konstatere: En fantastisk helg er over for 17 

av våre medlemmer på 15 sykler! Vår nå vel etablerte tradisjon 

med klubbtur er videreført og ført til et nytt nivå.  

Årets tur gikk til vår base på Oksfjord Familiecamping, med 

lørdagstur over Kvænangsfjellet, over lokale veger rundt 

Kvænangsbotn med innlagte nye opplevelser (og utfordringer for 

enkelte), en avstikker for å se Øksfjordjøkelen og ikke minst 

kaffebesøk hos den siste grensevokteren på fylkesgrensen 

Troms/Finnmark. 

Selvfølgelg inkluderte turen både innlagt komfortpakke, 

overraskelser, grillmat og masse skøy. 

 

28.08 Softistur – Havfrua Kro Sommarøy.  

189 deltakere i 2018.Vi har virkelig en utfordring om vi skal klare å 

tangere dette i 2019! – skrev vi i fjor. 

Så feil kan man ta! Årets softistur kan bare beskrives med ett ord: 

Aldeles fullstendig avsindig artig!  

319 motorsykler endte den offisielle tellingen med. Havfrua Kro 

leverte til gull, og vår nye samarbeidspartner Tromsø Fotoklubb 

sørget nok en gang for at vi ble foreviget fra alle bauger og kanter – 

i full HD! 

Sammen klarte vi å fylle sosiale medier med bilder av motorsykler 

– det har vel knapt vært foto på Facebook som er sett av så mange! 

 

 

  

https://www.facebook.com/oksfjordfamiliecamp/?__tn__=K-R&eid=ARCvXis7_0j12ow2y4bSAuzx0jOWVEb6HYRyNAE7Xs9uXm2c4cjqor90rSuTmG6v7GlMwwsyiTZ8pJ9f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALQGvY3J9nFNzRfjsEx5iRod1GcitoRejEIyGOBuk27MinylWsX-0ZbPTo2elGy1rErXNOVQQB4H8AY_OkYGFMUuAESVeaAKwF_kO81UMRW_fihhKRSufHTDvZmAZ5B4rMn9QNFlIiywOu6pelDdcDKxGp4zn2nbWasCSE4PAEeyE6H0AzpR6YiSKAiOF7GIcwQblaCtOMW7n0IuPzMuveCmaPYbAy-uU2F6bOE9F2Ct2WdjYzqVw9YQJldquD9nUM-mJX_MsIn_B6k0czA-265oEtR82i
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21.11 Quiz-kveld på Yonas.  

Arrangert for tredje gang med stor 

suksess og mange mette mager. Nok en 

gang med et lag som var et bitte lite 

hakk hvassere enn de andre.  

Men alle var like blide :-) 

 

 

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 9400 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: 

Tromsø Motor AS 

Nok et tilbud til medlemmer i NAF MC Tromsø og NAF MC 

Harstad: :  

En avtale med Tromsø Motor AS – som både gjelder dekk 

(en av byens to beste avtaler!), deler/olje ved service, alt 

utstyr i butikken og en spesiell avtale på kjøreklær av 

Tromsø Motor sitt eget merke Nortex. 

Er du ikke allerede medlem i en av våre lokale klubber– er 

kanskje tiden nå inne til å vurdere dette! 

Les mer om denne avtalen under og våre andre avtaler 

på: www.naf.no/nafmctromso/avtaler . 

 

 

Sikker på MC 
NAF MC Tromsø har også i 2019 hatt fokus på markedsføring av 

kurskonseptet Sikker på mc både lokalt og nasjonalt. 

Kurset er nå en målstyrt oppgave i NAF sentralt, og er tatt inn i 

Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021 

– og vil inngå i aktiviteten vår også i 2020. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tromsomotor/?__tn__=K-R&eid=ARAJquksPfMmidMYstyhsv8J_eQ9uCiYGy1RcgC5WvTbXk6eb_j_n4FtLW8jOT6MD72AhfgGPGtq9Xzx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDTAVdOQn7D5_siLf6c7QT7Y9GZrIhWuFhXzmekl4o_1JUSqbdHIuuiUqEf94s3H0oHD7HuGbK8uIwmEYgyV7o2199yvUiXJrJHdEK1WNZXWSQHs0ymf5ZMyuBtrhD3tLjM3uOsi2Ke-yva-aIKsyMNNdAbFn5Ck1NzoLg_whCB2stjtdqusL-G8FYeVFf0WItBpHCVEHUk8QdYa-R2EAB73srL7DZnNK_kdjLRw8cIStlWXAP6WCP3SDlg8YE5RiDEOOUmff_nPKvttj8UfS_kG7yogVMnAro_eB-ytzagaqr8vMaa9ppEnWiAfvkHEj4dRSZmb1BKmKwwei9TaD4v2g
http://www.naf.no/nafmctromso/avtaler?fbclid=IwAR1WTCHZeBwUDrpnBvcCtxdi-semy_-x5SOzvIXWZDUK7NnCxR69SU3SM4o
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