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100 år med 
motorsykkelsport
Norges Motorsportforbund (NMF) 
skal i 2016 markere 100 års jubileet til norsk 
motorsykkelsport. Motorsykkelsporten i Norge ble 
organisert i Christiania i 1916, og nasjonen ble tatt opp 
i det internasjonale motorsykkelforbundet. 

Den organiserte motorsykkelsporten har sitt utspring fra Oslo 
Motorsportklubb, som fremdeles er en aktiv klubb i NMF i dag. 
Hovedmarkeringene vil foregå i perioden 5. til 14. august, på 
Østlandet, og vil ha både sportslig og historisk innhold. 
Lørdag 6. august planlegges et stort motorshow i hovedstaden, 
med blant annet oppvisninger, parader og utstillinger. NMF og 
NMCU vil i fellesskap mobilisere hundrevis av motorsyklister 
til å sette farge på Oslo denne dagen. Vi håper at alle som har 
mulighet kommer på to hjul til sentrum av hovedstaden denne 
dagen. Nærmere opplysninger om tid, sted, kjøreruter og 
parkering vil komme.
Under hele arrangementsperioden vil det avholdes Nordiske 
mesterskap i hele syv motorsportgrener, og det forventes 
deltakere fra hele Norden til disse mesterskapslekene. 
Nordic Motorsport Games er et nytt konsept og i løpet av ti dager 
vil man som publikummer kunne oppleve action og konkurranse 
i mange ulike grener.

Som en del av markeringen inviteres også barn fra hele Norden 
til Childrens Motorcamp. Her vil barn i alderen 5-12 år kunne 
prøve hverandres grener, i tillegg til å få treningsleir med dyktige 
trenere. 
Planleggingen av årets arrangementer er i full sving og idrettslag 
og forbund er godt i gang med å få detaljene på plass. Informasjon 
blir fortløpende publisert på www.mc2016.no.
Norges Motorsportforbund, i samarbeid med NMCU, ønsker alle 
motorsyklister hjertelig velkommen til å delta i 100-årsfeiringen!

Medlemsverving i NMCU og lokale klubber

NMCU fokuserte på medlemsverving 
i 2015. Lillehammer MC-klubb (LMK) 
meiner dette viktige arbeidet bør 
fortsette i 2016 og vidare framover.
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I stiftingsåret 1995 fekk LMK vervepremie 
frå NMCU for å ha verva 43 nye NMCU-
medlemmar. I LMK  er vi stolte av dette. 
20 år seinare jobbar vi framleis med å 
promotere NMCU som den viktigaste 
organisasjonen for MC-folket i Norge. 
Utan NMCU hadde MC-livet her i landet 
nokså sikkert vore både vanskelegare og 
fattigare. Det er imponerande kva NMCU 
har oppnådd gjennom over 40 års arbeid 
LMK legg alltid (mildt) press på alle nye 
medlemmar om også å melde seg inn i 

NMCU, og per i dag er 75 % av LMK-
flokken med. Medlemskap i NMCU 
kostar ca. ei bensinfylling (300 kr) og da 
gir du eit viktig bidrag til di eiga framtid 
som motorsyklist.
På nettsida til LMK har vi god info om 
NMCU via oppdaterte linkar til NMCU-
saker. LMK er som klubb medlem av 
NMCU og LMK-medlemmar deltar alltid 
i SE OSS-aksjonar. LMK  stiller også ofte 
på opne dagar hos MC-forhandlarar 
i Lillehammer og Gjøvik når NMCU 
Oppland har stand for å profilere NMCU.
LMK har hatt to medlemmar i styret 
for NMCU Oppland heilt sidan denne 
kretsen blei restarta i 2009. For tida 
har vi leiar- og sekretær-vervet. Nye 
medlemmar i LMK får velkomstbrev med 
info om NMCU og klar oppfordring om å 
melde seg inn.

LMK meiner at alle MC-klubbar kan og 
bør gjøre ein innsats i medlemsvervinga 
for NMCU. Ikkje minst er det viktig å få 
med dei unge MC-entusiastane. Her treng 
vi ein idédugnad.
Det foregår heilt sikkert mye godt og 
smart vervearbeid rundt om i landet. 
LMK ønsker derfor å dra i gang ein 
«stafett» mellom MC-klubbar i Norge. 
Vi utfordrar VOSS MC-KLUBB til å 
fortelle om sitt vervearbeid og korleis de 
får med yngre folk i klubben og NMCU 
i neste nummer av MC-bladet. VOSS 
MC-KLUBB kan sende sitt bidrag til 
epostadressen mc-bladet@nmcu.org
For meir informasjon om Lillehammer 
MC-Klubb, sjå www.lillehammer.
mc.no, eller søk opp NMCU Oppland på 
Facebook.

Leiaren i Lillehammer MC-Klubb utfordrar VOSS MC-
KLUBB til å fortelje om sitt arbeid for å verve medlemmer 
til NMCU.

LMK-medlemmar deltar alltid i SE OSS-aksjonar og klubben stiller også ofte på opne dagar hos MC-
forhandlarar når NMCU Oppland har stand for å profilere NMCU.

Det vil blant annet bli kjørt spektakulær oppvisning i Supermotard under 
feiringen av 100 år med motorsykkelsport i Norge.
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