NVMC
Norsk Veteran Motorsykkel Club har som
hovedmålsetting å fremme og ivareta
interessen for veteranmotorsykler.

LMK Forsikring
NVMC er med i paraplyorganisasjonen
Landsforbundet
for
Motorhistoriske
Kjøretøyklubber (LMK). LMK har på vegne av
alle medlemsklubbene framforhandlet en
svært gunstig forsikringsavtale. Denne
forsikringen kalles LMK forsikring og kan
dekke både det du har i av deler og det du
har ute på veien. Kravet til å få LMK-forsikring
er at du er medlem i en LMK-tilsluttet klubb.

Lokalavdelingene.
NVMC har medlemmer over hele landet. I
mange byer og regioner har medlemmene
dannet lokalavdelinger. Disse avdelingene
drives på forskjellige vis. Noen er godt
organisert, andre kommer bare sammen til en
kopp kaffe og en kjøretur. Felles er at de tar
hånd om interessen på lokal basis.Et oppmøte
på lokalavdelingsmøtet kan gi nye impulser og
verdifulle kontakter i et restaureringsarbeid.
Sekretær (NVMC sentralt):
Bjørn Halvorsen.
Mobil: 41633811
Mail: post@nvmc.no
Adresse: NVMC PB.594 Sentrum 0106 Oslo
NVMC på web: www.nvmc.no
Bli venn med oss på Facebook gruppen:
Norsk Veteran Motorsykkel Club

NVMC
Avd. Sør-Rogaland
NVMC
Avd.
Sør‐Rogaland
er
en
lokalavdeling av Norsk Veteran Motorsykkel
Club, med formål om å organisere
medlemmer av NVMC i området Rogaland
sør for Boknafjorden samt Ryfylke og
nærliggende områder.
Alle som har interesse for veteran
motorsykler
eller
andre
spesielle
motorsykler kan være medlem av lokalavdelingen.

Medlemsblad
NVMC utgir Norges beste medlemsblad
Sidevogna, med 6 nummer i året.
Denne inneholder info fra lokalavdelingene
og annet relevant Veteran MC stoff.
nvmc-rogaland.no

Aktiviteter:
■ Vinterhalvåret har vi medlemsmøter en
gang i måneden (inklusiv Årsmøte i febmars og Julemøte med Julegrøt og
lotteri.
■ Sommerhalvåret har vi faste kjøredager
to dager i måneden (april til
september).
■ Garasjebesøk og temamøter.

Løp og treff:
Klubbens årlige hovedarrangement er det
tradisjonsrike Oljeskvetten, som arrangeres i
månedsskiftet mai/juni hvert år.
Ellers deltar mange av klubbens medlemmer på
treff rundt omkring i hele Norge.
NVMC sitt hovedtreff Skogsløpet går av
stabelen hvert år i juni/juli. Dette treffet
arrangeres av lokalavdelinger, og flyttes gjerne
etter to år.

Terminlisten og mer info finnes på:
Hjemmesiden: nvmc-rogaland.no og på
Facebook: facebook.com/NVMCRogaland
Møt opp til drøs og faglige diskusjoner.

Medlemsskap/innmelding
Lokal avdelingen forutsetter at man også er
medlem i moderklubben NVMC.
Informasjon og innmelding på nvmc.no.
Innmelding til lokalavdelingen gjøres ved å
betale kontingent kr.60,- (gjelder for 2017) til
konto 0530.08.65196 og skriv hvem det gjelder
for.

Facebook

