
Årsmelding  
(gjelder fra forrige årsmøte) 

 

Styre har bestått av: 

 

Formann:   Jens Hovind   Valgt for 1 år – På valg 

Nestformann/sekretær: Kristin Rognstad    Valgt for 2 år  

Kasserer:   Jan Johansen   Valgt for 2 år  

Redaksjon:   Jens Hovind                               Valgt for 1 år – På valg 

    Anne Lena Ekstrøm  Valgt for 2 år 

Styremedlem:  Morten Lund   Valgt for 1 år – På valg 

Styremedlem :  Mari Hagen   Valgt for 1 år – På valg 

Revisor :   Liv-Ingrid Lund   Valgt for 2 år   

 

Siden forrige årsmøte er det blitt avholdt 3 styremøter og diverse kommunikasjon på 

telefon og mail. 

Tomcc-N var representert på Ekeberg denne våren med stand og utstilling av både 

classic og ny Triumph. Vi profilerte også vår nyeste klær kolleksjon. Besøket på standen 

var bra og vi solgte også noe klær. Takk til Glenn, Morten og Jan. 

Dagen før National dagen arrangerte vi fellestur med utgangspunkt fra Jessheim. Vi 

kjørte en fin tur på flotte MC veier via Lillestrøm, Bjørkelangen, Skotterud, Nabolandet i 

øst, Kongsvinger, Odalen og tilbal til Jessheim. Vi hadde lagt opp til at folk kunne henge 

seg på underveis, men det ble med oss som møtte opp fra start.  

Britanniarally ble gjennomført på den flotte plassen til Farmer MC nord for Lillehammer 

i strålende sommervær. Treffet ble en formidabel suksess med godt fremmøte og bare 

positive tilbakemeldinger. Fellesturen hvor svært mange var med, hadde et stopp på 

Norsk vegmuseum ved Hunderfossen hvor utstillingen ”Racing Norsk Motorhistorie” var 

aktuell. Vi hadde avtalt en guided tour og en av deltagerne, Tom Dulin, hadde flere MC 

med i utstillingen som vi og Tom fikk nyheter om. 

Vi hadde besøk fra England, Sverige og Danmark. Lørdag kveld var det live musikk og 

danse foten fikk kjørt seg for noen og enhver.  

Bladsøker`n kommer ut som avtalt 2 ganger i året. Vi holder høy standard på blekka og 

satser på kvalitet fremfor kvantitet. 

Hjemmesiden henger fortsatt litt etter, men vi jobber videre for å få fornyet denne 

Tomcc-N på Face lever sitt eget liv hvor de som er med der, kan oppdatere. 

 

Jessheim 16. September 2015 

Formann 

Jens Hovind 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


