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NAF MC Tromsø 
 
 

Årsmelding og regnskap for 2013 

Styret 
Styret i NAF MC Tromsø har i 2013 bestått av: 
 
Leder   Børre Mofoss 
Nestleder   Knut Ove Tanem 
Medlemmer  Odd Ivar Jensen 

Didrik Widding 
Merete Bakkeby 

Arne Otto Stokvik Jensen og Halfrid Andersen var styremedlemmer, men flyttet fra byen og forlot 
dermed styret i løpet av året. De ble erstattet av Odd Ivar Jensen og Merete Bakkeby. 
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden samt en del arbeidsmøter. 
Styret har ikke hatt tilknyttet andre personer og har fungert i alle funksjoner i 2013. 
 

Generelt 

NAF MC Tromsø som ble etablert i 1998 er en mcklubb organisert under NAF MC. Klubben er 
imidlertid formelt en komite under NAFs lokalavdeling i Tromsø og rapporterer til denne. 

Klubben mottok i 2013 kr 60.000 i støtte fra lokalavdelingen, - et tilskudd som vi satser på vil 
komme også i årene fremover. Dette vil gjøre det mulig å bygge opp et godt tilbud til både våre 
medlemmer og også andre motorsyklister innenfor en rekke områder i årene som kommer. 

 

NAF MC Tromsø – årets NAF MC-klubb 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nokså overraskende for oss fikk vi prisen som årets NAF Mc-klubb i 2012 på mcseminaret i 
mars.  Våre aktiviteter, planer og resultater i forhold til å etablerere oss i Tromsø er lagt merke 
til og det setter vi jo stor pris på. Blant våre da 22 NAF MC-klubber med rundt 7000 
medlemmer var det vi i Tromsø som fikk det gjeve trofeet i 2013. Vi er selvfølgelig stolt over 
innsatsen vi har gjort i 2012 og som vi har fortsatt med i 2013. 
Prisen og klubben ble behørig omtalt i bladet Motor i mai. 
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Medlemstall 
Dato Medlemmer Økning fra 

forrige år 
Følgere  
Facebook 

31.12.2011 112  30 
31.12.2012 130 16,1% 330 
31.12.2013 168 29,2% 521 

I disse tallene ligger det en del interessante aspekter – blant annet: 
• Medlemsøkningen i nye medlemmer er en god del høyere enn tallene tilsier. Vi mister en 

del medlemmer av ulike grunner: folk har ikke mc lengre, flytter og annet. 
• Klubben har lagt stor vekt på synlighet og markering innenfor mcmiljøet. Vårt mål er at 

alle motorsyklister i nærområdet skal vite hvem NAF MC er og hva vi står for. Dette 
tror vi er en god måte å rekruttere nye medlemmer på. Antall følgere på facebook sier 
litt om det samme – vi har 3 ganger så mange følgere som medlemmer. Dette tror vi vil 
bidra til ytterligere positiv vekst på sikt. 

• Av de nye medlemmene er mer enn halvparten også nye medlemmer i NAF. Dette vil si 
at vi når nye grupper og dette er positivt for hele organisasjonen. 

 
Styret må si seg meget tilfreds med økningen i medlemstallet og håper gjennom planlagte 
aktiviteter både å aktivisere flere medlemmer og fortsette den positive utviklingen! 
 
Følgende viser utviklingen i medlemsantall for NAFs’ MC-klubber fra slutten av 2011 til 
slutten av 2013: 

 

 

Medlemsaktiviteter 
Vi har i 2013 hatt følgende aktiviteter: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato Tema 
16.02 Vinterfest på Ølhallen 
23.04 Erfaringsutveksling v/ AE Aspenes 
25.05 Motorsykkelens dag, Førstehjelp 
01.06 Kjørekurs Finnsnes 
06.06 NAF-dagen, Jekta ( i samarbeid med lokalavdelingen) 
28.08 NAF MC-tur, Lofoten ( NAF MC Harstad) 
19.11 Nürnburgring – noe å prøve? – medlemskveld 
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Litt om noen av arrangementene og fokus i året som har gått: 
 

Styret la ned mye arbeid rundt arrangementet med  MC-
fest på Ølhallen i Tromsø 16. februar. Vi hentet opp Peer 
Gynt Band fra Trondheim og hadde lokale trubadurer som 
spilte før disse. Arrangementet ble en blandet erfaring. Vi 
må si oss tilfredse med totaliteten rundt arrangementet 
som ble en flott markering av NAF MC selv om 
deltakerantallet på rundt 130 ble lavere enn vi trodde og 
håpet på. Økonomien i arrangementet ble dermed ikke som 
forventet.  Mange nye mennesker ble imidlertid kjent med 

klubben og nye medlemmer ble det også på grunn av dette! 
 

I forbindelse med Motorsykkelens dag i mai fikk NAF 
MC en utfordring om å ha et fokus på førstehjelp under 
arrangementet på torget. Vi leide inn hjelp fra TAMS 
(Tromsø AkuttMedisinske Studentforening) og kjørte 
sammen med dem flere demonstrasjoner i forhold til ulykke 
med mc involvert. Dette trakk en rekke mennesker.  
Aktiviteten ble omtalt med både tekst og bilde i MCbladet 
nr 3-2013. 
Vi håper å finne en samarbeidspartner som gjør det mulig å 
utvikle et slikt kurs i forhold til å kjøre dette i alle byens 

mcklubber. Dette blir en utfordring i 2014. 
 

I juni deltok vi sammen med lokalavdelingen på 
arrangementet NAF-dagen på Jekta kjøpesenter. Vi deltok 
med 2 sykler, vår mye brukte pop-out og fikk stor 
oppmerksomhet blant alle aldersgrupper. Både store og små 
fikk prøvesitte syklene og vi kom i kontakt med flere 
potensielle medlemmer. Vi ser muligheter i denne typen 
arrangementer – og vurderer hvordan vi kan gjøre dette enda 
bedre i framtiden. 
 
Gult er kult – og synlig var budskapet da vi gjennom 
avisen iTromsø i juni bragte budskapet om å kle seg slik at 
man som motorsyklist er mer synlig i trafikken. Budskapet 
kom rett foran mctreff i Harstad og stor utfart til dette. Også 
dette oppslaget ga nye medlemmer! 
 
 

Rundt 60 motorsyklister med gul vest fra NAF MC 
Tromsø er nå ute i trafikken! 

NAF MC Tromsø er godt synlig i trafikkbildet. Ikke bare er 
våre medlemmer synlige, men både NAF og NAF MC 
profileres på denne måten godt ovenfor alle trafikanter! 

Styret har videre i 2013 investert en del av klubbens 
midler i verktøy og mc-jekk for blant annet å kunne 
tilby medlemmene både opplæring og kanskje også 
bistand i forhold til vedlikehold av egen sykkel. Dette er 

ting vi kommer tilbake til i 2014. 
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Samarbeid med Bymisjonens MC-Ravner. 
NAF MC Tromsø har fortsatt et godt samarbeid 
med Bymisjonens MC-Ravnprosjekt. 
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. 
Som mc-ravn kan man nå over et større område 

enn ravnene til fots, og kan raskere komme til et sted hvor det er behov for ansvarlige voksne. 
Ungdommen har tatt godt imot de kjørende, og har lett for å ta kontakt. Mange viser interesse 
for motorsyklene og stiller spørsmål. 
MC-ravnene er kledd i natteravnvester og vil da i likhet med vandringsgruppene være lett 
gjenkjennelig i bybildet. Vi er flere medlemmer av NAF MC som også kjører natteravn. Både 
NAF MC Tromsø og lokalavdelingen til NAF i Tromsø bidrar økonomisk til driften av MC-
ravnene.  
Dersom også du kunne tenke deg å være med – ta kontakt med Bjørn-Kåre Iversen 
 bkaa.iv@gmail.com 

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 mer enn 7000 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. 
 
Ny avtale i 2013 – Jobb og Fritid! 

Ved å vise medlemskortet i NAF MC hos Jobb og Fritid på 
Jekta i Tromsø - eller oppgi medlemsnummer i NAF MC om du  
kjøper i nettbutkken- får du hele 15% rabatt på hele MC-
kolleksjonen. 
I tillegg har vi framforhandlet en spesialpris på 2 MC-jakker - 
Prime for herre og Electra for dame. Disse koster ordinært 
4.495,- for herre og 3.995 for dame. Som medlem får du disse for 
3.500,-/3.100,- også i 2014. 
Jobb og Fritid AS har alt du trenger av kjøreutstyr- og 
rabattsatsen gjelder også hele sortimentet!  

 
Hos Mekonomen AS i Tromsø får du fortsatt som NAF MC-medlem rabatt både på utstyr/deler 
til mc og alt annet. Vis medlemskortet og få 25% rabatt på olje, batteri og batteriladere - 10% 
rabatt på alt annet! Det er verdt å merke seg  det siste: du får 10% også på reservedeler til bil 
og alt annet i butikken! 
Vi jobber med å få til en avtale på bremseskiver mm. 
 
Vi har et flott samarbeid med ViTo trafikkskole i Tromsø - Alf Einar Aspenes i Tromsø. Han 
støtter oss og stiller opp der hvor vi har behov. Vi anbefaler gjerne ViTo i alle sammenhenger! 
 

MCseminar 2012 
NAF MC Tromsø deltok med 2 delegater ( Knut Ove Tanem og Børre Mofoss) på MC-seminaret 
i Oslo i mars 2014. For klubben er dette en viktig arena for både å bli kjent og delta. 
 

mailto:bkaa.iv@gmail.comp�
http://www.facebook.com/JobbOgFritid?directed_target_id=0�
http://www.mekonomen.no/�
https://www.facebook.com/ViToTrafikkskole�
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