
 

LILLEHAMMER MOTORSYKKEL KLUBB 
Referat fra medlemsmøte 12. november 2003 
Sted: Bjørns Kro,  13 medlemmer møtte.  Klubben spanderte kaffe og kaker. 
 

1. BMW treff, Hunderfossen 
Klubben arrangerte det hittil største BMW treffet i Norge, og etter de tilbakemeldinger fra deltakerne vi har fått, 
også ett av de bedre treffene. 434 deltakere ble registrert fra torsdag kveld til lørdag. Arbeidet de ca. 25 frivillige la 
ned i forbindelse med treffet ga et resultat på ca. 50 000,- i overskudd. 
Noe av disse pengene er allerede brukt på ny lavvo. 
Klubben retter en stor takk til de som var med og hjalp til på treffet, og spesielt til Solvor og Svein som hadde den 
største jobben med treffet 
 
2. Oppsummering av sommerens turer 
Geilo - Tønsberg tur:  9 sykler, sludd over Golsfjellet, lørdag flott vær 
Leikanger – Ålesund.  10 sykler 
Kragerøtur: Årets tur med færrest deltakere: Lars reiste alene til Voss i stedet. 
Grindaheim:   8 -9 sykler totalt i helga  
Flesketur til Strømstad: 9 sykler 
Ellers har det vært kjørt turer til Norgestreff, Isle of Man og flere grusturer, bla. til Bukkerittet. 
 
- Det var interesse for en utenlandstur også til neste år. Det kom ønske om å legge noen av turene på ulike uker. 
- Bilder fra turer: Papirbilder leveres til Laila Beck, digitale bilder mailes til: webmaster@lilllehammer.mc.no 

3. Kjente aktiviteter 2004 pr dato 
- Busstur til MC messa  14. februar 2004 - Kjøring på Vålerbanen 
- Bremsing på Frya - Motorsykkelsens Dag 
 
4. Drift av klubbens internettsider 
Pga. Lilians skolegang har Kari blitt alene om driften av hjemmesida, og vil gjerne ha hjelp til dette. 
Antatt tidsforbruk er ca. 1 time pr. mnd. Alternativt kan det leies inn folk som gjør dette, eller at vi må redusere 
omfanget på Internettsiden vår. 
Hvis noen i klubben, (eller evt. har barn/ungdommer som kan) vil gjøre en innsats med dette; ta kontakt med  
Kari S. Haugødegård tlf. 980 45 432. 
 
5. Rabattordninger 
LMK har flg. rabattordninger: 
 På Motorspeed får vi 10 % rabatt.  

 Rabattavtale hos Høistad Bildeler A/S,  
som gjelder for medlemmer i Lillehammer Motorsykkelklubb,  avtalen gjelder på :  
Valvoline Motorsykkelolje, Denso Tennplugger , NGK Tennplugger. 
Det er opprettet en kontantkonto på Lillehammer Motorsykkelklubb hos Høistad Bildeler. 
Priser er netto Forhandler pris. Alle delekjøp betales kontant av det enkelte medlem. 
Det er oversendt medlemsliste til Høistad Bildeler A/S. Medlemmer må oppgi sitt navn, dette vil bli sjekket i 
samsvar med medlemsliste. Jeg har også fått til avtale på Mc-batterier, mc-presseninger, mc- alarm, mc-
batteriladere, oljefiltere mer info om rabatter på dette kommer senere. 
Rabattavtalen er forhandlet av Ståle J. Rustadstuen 
  Ved medlemskap i  NMCU får vi rabatt på bensin hos ESSO, på dekk hos Dekkmann, samt rabatt på ferjer. 
Se informasjon på www.nmcu.org . 
 
6. Generell info: 
- For å spare porto og arbeid vil vi gjerne sende medlemsinfo, referater osv pr. E-post. 
Hvis du får dette i posten og har E-post adresse, send mail om dette til: post@lillehammer.mc.no 
- Meget viktig:   Førjulsfesten er flyttet til 13.12.03 !!  
- Kafekveldene forsetter på Bjørns Kro, kl. 20.00  annenhver onsdag i uker med partall. 
- Færder forlag har laget bok om alle MC klubber i Norge, se: www.treffboka.no. Hvis flere enn 10 i klubben kjøper 
boka får vi den for kr. 270,- pr. stk. For bestilling gjennom klubben kontakt Solvor: sosather@online.no eller 612 56 
618. Må ha bestillingen for felleskjøp innen 1. desember 
 
Lillehammer, 14. november 2003 
Hans Petter Haugsrud 
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