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Hvem er vi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøretrening 

 

 

 

 



Det var en gang 
Klubben ble startet i 1963 av de kjente MC-entusiaster Maarten 
Maager og Arne Paulsen. Vi er en av de eldste klubbene i 
landet.   Fra en liten kameratgjeng i midten av 60-åra, vokste vi 
til rindt 150 medlemmer i 1980. I dag er vi ca. 70 medlemmer.  
Klubbens hovedformål er å skulle gjennom samarbeid og 
kameratskap fremme et sunt motorsykkelmiljø både innad og 
utad.  
 
Medlemmene i klubben har laget et godt miljø, med mange 

klubbnyttige og sosiale 
tiltak. Vi har klubbkveld 
fast hver torsdag, med 
anledning til å 
”mekke”. Vi har 
kvelder med egne 
temaer som 
førstehjelp, dekkhjelp, 
mc-relaterte foredrag, 
vinaften, trollfest og 
julebord. 

Klubbtur vår og høst Tinnoset/Tinnsjøen 

 
Når sesongen starter for fullt er de fleste av medlemmene på 
tur. Dagsturer, helgeturer og lange turer. I klubbens regi prøver 
vi å få arrangert minst en 
langtur i året. Vi har hatt mange 
turer til Italia, vi har vært på Isle 
of Man (TT race), turer til 
Kroatia og Kreta. I 2017 er vi 40 
medlemmer på påsketur til 
Italia. 
 
Det er også mange turer i regi 
av medlemsgrupper, gutta på 
grustur (alle som liker offroad)  

http://www.mcek.no/Bildearkiv/Grustur3oktober08/index.html


Dameturer rundt i Norge og Sverige og andre som reiser på alle 
treff som arrangeres i helgene.  
 
Det er en fordel om du som medlem ønsker å være aktiv 
deltager følger med på facebook og alle oppdateringer som 
skjer på vår nettside. 
 

De som startet klubben på 60-tallet var kamerater i 20 åra, nå 
er de blitt   70+ men fortsatt er noen av dem aktive.  Mange av 
medlemmene som kom inn i klubben på 70- og 80- tallet er her 
fortsatt og er idag grunnstammen i klubben. Mange er over 50, 
så vi ønsker yngre medlemmer velkommen.   
  



KLUBBLOKALET 

Siden starten har klubben levd et omflakkende liv når det gjelder 
møtesteder, kjellerleiligheter, puber og andre små og store steder med 
tak over som ble benyttet til medlemsmøter og årsmøter. 
 

Fra 1981 til 
1996 hadde vi i 
lokaler i 
Maridalsveien 
315, et gammelt 
vann-
reservoaranlegg 
hos OVA. 
Men pga. 
Tåsentunnel 
utbyggingen ble 
vi igjen uten tak 

over hode.  Kommunen som leide oss disse lokalene var ikke 
behjelpelig med nye lokaler og vi som ønsker at klubben skal 
leve videre, fant tiden moden for å anskaffe vårt eget. 
 
Vi hadde opp gjennom åra lagt ned mye penger og egeninnsats 
i lokalene i Maridalsveien 315, dette var penger som kommunen 
ikke anså som noe de skulle refundere oss. Det ble besluttet å 
finne en god advokat og ta kommunen til retten. Det tok to(2) år, 
men vi vant og fikk tilbake noe av innsatsen.  
 
Igjen var vi på veien for å finne nye lokaler, med stor 
entusiasme ble det kjørt rundt i Oslo området og jaktet på 
lokaler. Flaks og tilfeldigheter gjorde at vi fant et tømmerhus 
innerst i Hukenveien på Grorud. Eieren ville selge, vi fant en 
bank som ville hjelpe, og alt vi hadde av penger gikk med.  Vi 
kjøpte klubbhuset våren 1997. 
Siden har vi brukt mye fritid og alle disponible penger på huset 
og fått bygd garasjen. 
 
 



Troll –Rally! Har du hørt om det? 
 

Fra 1965 har Mc- Entusiasters 
klubb arrangert Trollrally.   
Dette er et motorsykkeltreff for 
deltakere i alle størrelser og 
fasonger.   
Etter noen år i Valdres, 
Telemark, Hallingdal og 
Østfold fant Mc-Entusiasters 
klubb et friluftsområde i 
Fyresdal, Telemark i 1984. 

 
Der har samarbeidet med grunneier, 
kommune, lensmann og den lokale 
handelsstand vært meget godt. Og vi 
har fått arrangert Trollrally der nå 
sammenhengende siden 1990. 
 
Trollrally er viktig, for klubben er det 
den eneste inntektskilde men også for 
den sosiale samhørigheten i klubben 
er dette noe en årlig må gjøre. 
Mange gamle klubbmedlemmer som 
ikke er aktive i den daglige drift av klubben, kommer gjerne 
innom og tar i et tak når treffet går av stabelen. 
 
Antall deltagere på treffet har vært fra ca 2.200 på det meste til 
1.055 lavest til nå (2009).  
 

Treffet arrangeres alltid siste helgen i 
august, det er en egen komite under 
ledelse av Trollmann som har oversikten 
og administrerer alle store og små 
detaljer. Men det viktigste er at alle 
medlemmer i MCEK kommer og gjør en 
innsats denne helgen. Noe som er nedfelt 
i egne Troll-Rally vedtekter. 



PRAKTISKE OPPLYSNINGER. 
 
Som medlem forplikter du deg å overholde MCEKs lover og 
Troll-Rallys vedtekter. 
 
STYRET: 
Blir valgt hvert år på årsmøtet i januar. Her er det 5 medlemmer 
med formann i spissen som har ansvar for driften av klubben.  
 
Siden 2002 har Geir Otto Molstad vært formann. 
 
HUSET: 
Adresse Hukenveien 31, 0963 Oslo. Klubbkvelder hver torsdag. 
 Det er fastsatt Husordensregler som er oppslått i klubben, det 
oppfordres til alle å overholde disse enkle reglene 
 
Husordensregler vedtatt på Årsmøte 2000. 
Etter vedtak på årsmøtet for 2000 er det installert en kortleser 
ved inngangen. Hensikten er at medlemmene skal ha lettere 
tilgang til klubbhuset..  
 
Adgang 
Alle i styret har ubegrenset adgang til huset. 
Alle klubbmedlemmer har tilgang til huset på klubbkvelder, 
torsdager fra kl 17-24. 
Aktive medlemmer som ønsker tilgang til klubblokalene på 
andre tider, kan henvende seg til styret. Muntlig henvendelse er 
i de fleste tilfeller tilstrekkelig. 
 
Aktiviteter 
Vi er en MC klubb og hovedregelen skal være at aktivitetene i 
klubben skal være MC-relatert eller knyttet til 
oppussing/vedlikehold av huset. Planlagte aktiviteter er i tillegg 
oppført i terminlista. Torsdager er klubbkvelder og dermed 
”hellige”. 
Medlemmer som ønsker å bruke klubben til andre aktiviteter 
(utenom torsdager) må få godkjennelse av styret. 
 



Utlån av klubben 
Medlemmer som ønsker å låne deler av klubbens lokaler må 
søke styret om dette. Eksempler: Bandøving, møte i andre 
”foreninger”, fester/selskaper.  
Arrangementer uten generell tilgang for Klubbens medlemmer, 
skal betales med kr 500. 
Det gis ikke tillatelse til religiøse eller politiske arrangementer. 
Det lages egen avtale om leie av klubben. (Leiesum, ansvar, 
orden) 
 
 
Generelle ”ordensregler” 
Alle har et ansvar for å rydde etter seg. Kaffekopper og gulv vasker 

seg ikke selv. De som er i klubben utenom klubbkvelder har et særlig 

ansvar for å rydde etter seg. 

 
Røykeregler: 
Røykeforbud gjelder i hele huset. 
 
 

 
Vår og høsttur til Tinnsjøen 



GARASJE/VERKSTED: 
Garasjen ble ferdigstillt i 2005/2006. Her er det muligheter for 
vinterlagring av MC, både oppvarmet eller kald lagring er 
tilgjengelig. Bare lagringsplass koster kr.1000.- pr vinter, mens 
lager/mekkeplass koster kr.2.000,- per vinter. Lagerleien skal 
være innbetalt før du kan sette motorsykkelen din i garasjen. 
Dette gjøres til 
klubbens konto : 
6049.05.30447 i 
Nordea.  
 
FORSIKRING: 
Husk at du må ha 
forsikring på din mc for 
hele lagringsperioden 
om du står på lageret 
hos MCEK, klubbens 
forsikringer dekker ikke 
dine eventuelle tap ved 
brann eller tyveri. 
 
ORDEN: 
Verksted er endelig 
ferdigstilt med tilgang 
for klubbens medlemmer til å få hjelp til store og små problemer 
på sin mc. Verkstedet har mye dyrt og spesielt verktøy og det 
henstille til alle brukere av verkstedet å overholde de enkle 
reglene som er besluttet av styret, disse henger i verkstedet.  
Det er egen verkstedsjef som har absolutt myndighet her. 
Verkstedsjef:  
Leif Madsen. 
  



 

Påsketur Gardasjøen 
 
 
 
 
MEDLEMSKONTINGENT: 
Medlemsavgiften /kontingentens størrelse blir hvert år bestemt 
på årsmøte i januar. 
 
For Hovedmedlem koster det nå (2017) kr. 500,- og for 
familiemedlem kr. 200,- Forfall på kontingenten er 1. mars, se § 
4 i lover for MCEK. Innbetalingsblankett blir sendt ut til 
medlemmene etter at årsmøte er avholdt. Nye medlemmer kan 
få innbetalingsblankett ved henvendelse til styret. MCEK støtter 
også NMCU og er medlem nr 34 hos dem. Støtt NMCU og betal 
medlemskontingenten til dem sammen med klubbens 
medlemskap.  
 

Kontigenten innbetales til MCEK bankkonto nummer: 

 6049.05.30447 
  



MCEK FASTE AKTIVITETER: 
 

Dugnad på klubbhuset – blir fortrinnsvis gjort i april/mai og 
september/oktober. 
Mcek interne treff  i Telemark – vårtur mai/høsttur i september. 
 
Troll-Rally , i august hvert år. Helgen før selve arrangementet er 
det ForTroll der vi møtes for å starte rigging og klargjøring til 
Troll-Rally.  
 
Trollfest – avholdes i oktober. 
Vinaften – avholdes i november. 
Julebord – avholdes i desember. 
 
I tillegg er det mange 
store og små aktiviteter 
som foregår på 
klubben, på tur til mc 
treff osv. som blir 
informert om på vår 
oppslagstavle og på 
websiden til klubben. 
 
MCEK 
informasjonskanaler: 
Email: 
mcek@mcek.no, 
post@mcek.no, 
kasserer@mcek.no, 
trollmann@mcek.no 
Webside: 
www.mcek.no 
 
Klubben har ikke telefon, all kommunikasjon går gjennom våre 
internettkanaler eller til den enkelte styremedlems private 
mobiltelefon.  Ref. medlemslisten. 
  



INNMELDING I KLUBBEN. 
 
Personlig informasjon: 
Navn: 
Adresse: 
Postnummer og sted: 
Mobiltelefon: 
epost adresse: 
Fødselsdato: 
 

Husk å merke innbetalingen med de ovenstående informasjonen 

eller send de på epost til  kasserer@mcek.no 

 

 

 
 

 

 
 
  

mailto:kasserer@mcek.no


 

Faste poster terminlista: 
 

Januar Årsmøte. 

Februar Primustreff  

Mars   Vinaften. 

April  Dugnad på klubben 

April  Påsketur. (Når sen påske) 

Mai Tindstranda Klubbtur. 

Juni           Diverse turer og fester  

Juli Europa «here we come»    

August Troll - Rally  

September Atrå/Tinnstranda Klubbtur. 

September Høst dugnad på klubben 

Oktober Trollfest. 

Desember Julebord.  

Desember      Lille julaften Eilif’s Landhandleri 

Desember Nyttårsaften på klubben. 

 

I tillegg kommer turer, treff, feiringer og kurs. 

 
 


