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PARAPLYORGANISASJON FOR 17 HISTORIELAG PÅ ROMERIKE

Start og mål: 
Mortens kro. Gjelleråsen 

8.-11.juni går 
Trondhjemsridtet av stabelen 
med over 100 
veteranmotorsykler. Møt opp 
og se disse fantastiske 
rullende kulturminnene i 
nærheten av der du bor. Se 
kart og løypebeskrivelse her

Deltakere i det første Trondhjemsridtet i 1919 før start. 
Erik Gotaas fra Lillestrøm vant en knepen seier.  

«TRONDHJEMSRIDTET 1919» 100 ÅR. 8.-11. JUNI 2019

 «Trondhjemsridtet 1919» som 
arrangeres 100 år etter løpet Norsk 
Motorcycle-Klub arrangerte i 
august 1919. Jubileumsløpet 
arrangeres som et internasjonalt 
løp fra Oslo til Trondheim og tilbake 
til Oslo. Løpet er på ca. 120 mil og 
går over 4 dager som et krevende 
turløp der det kjøres etter kart og 
roadbook. Løpet er for motorsykler 
produsert t.o.m. 31.12.1945 (t.o.m. 
klasse D / Post Vintage), og 
gjennomføres etter FIVA reglene for 
National Event. Syklene skal være i 
original stand eller restaurert til 

originale spesifikasjoner. I 
jubileumsløpet er det plass til ca. 
100 deltakere, og siste frist for 
påmelding var 1. desember 2018. 
Da det forventes stor internasjonal 
interesse for løpet vil det være 
nødvendig for arrangøren 
«Trondhjems-ridtet 1919» å velge ut 
de syklene som skal få delta i 
jubileumsløpet. Trondhjemsridtet er 
100 år i 2019, - og dette en norsk 
motorhistorisk begivenhet som du 
ikke bør gå glipp av. 
«Trondhjemsridtet 1919» er levende 
kultur på sitt beste.

Vi ønsker alle en fin 17. mai

https://kulturvern.us14.list-manage.com/track/click?u=fc2d017a98f977bb824e0830e&id=d6f9d83fc6&e=cd44d72ed9
https://kulturvern.us14.list-manage.com/track/click?u=fc2d017a98f977bb824e0830e&id=d6f9d83fc6&e=cd44d72ed9
https://kulturvern.us14.list-manage.com/track/click?u=fc2d017a98f977bb824e0830e&id=38d95c38d3&e=cd44d72ed9
https://kulturvern.us14.list-manage.com/track/click?u=fc2d017a98f977bb824e0830e&id=d6f9d83fc6&e=cd44d72ed9
https://kulturvern.us14.list-manage.com/track/click?u=fc2d017a98f977bb824e0830e&id=d6f9d83fc6&e=cd44d72ed9
https://kulturvern.us14.list-manage.com/track/click?u=fc2d017a98f977bb824e0830e&id=38d95c38d3&e=cd44d72ed9
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SOSIALE MEDIER FOR FRIVILLIGE 
ORGNISASJONER

NESTEN ALLE HISTORIELAGENE PÅ ROMERIKE HAR FACEBOOKSIDE

Sosiale medier har gitt frivilligheten et helt nytt mulighetsvindu. De tradisjonelle 
mediene er ikke alltid like interessert i å skrive om fine ting, med mindre det er krise 
eller konflikt. Men brukere av sosiale medier er interessert i frivilligheten. Her er det 
rom for de gode historiene og de viktige og aktuelle budskapene. 
Hvordan bruker vi denne muligheten for å skape eget innhold og nå ut til egne 
målgrupper best mulig?  

Hva prioriteres i Facebook feeden ? 

•Lokale nyheter og saker 
•Poster fra venner 
•Poster med engasjement, kommentarer og 
likes 
•Bilder som fanger interesse og stoppeffekt 
•Ting som er relevante, som blir postet til 
riktig tid og sted og imens noe holder på. 
•De som har poster der ingen reagerer blir 
prioritert ned. 

Hva fenger? 
Du har 1,7 sekunder på mobil og 2,5 sekunder på laptop for å fange oppmerksomheten 
til seer.  

Autentisk!  
At det skjer på riktig tid med riktige folk er viktigere enn høy kvalitet. Vær deg selv og 
gå gjerne litt «bak kamera». Vis frem personer og opplevelser fremfor reklamepregede 
budskap. 
94% av tiden holder vi mobilen vertikalt så bruk kvadrat eller stående video/bilde for 
mer flate og oppmerksomhet. 

Video  
er fortsatt mest populært, men det er viktig med kort intro, komme til poenget. 
Lengden: Så lang som den må være, men så kort som mulig. Er videoen klippet i 15 
sekunder så kan den brukes i alle flater (Facebook, instagram og stories). Bruk tekst, 
men sørg også for at lyden er bra. Særlig i stories ser fler på video med lyd. 

Lite lokallag med begrenset kompetanse? Bruk frivillig.no og søk etter 
frivillige til å hjelpe dere med dette? Kanskje noen kunne tenke seg å være 
med i ditt lag og bidra? 

http://frivillig.no
http://frivillig.no
https://www.facebook.com/setskoghistorielag/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
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ÅRSMØTE I ROMERIKE 
HISTORIELAG 

Avholdes 5. juni 2019 
Sted: 

Misjonshuset  
Askhøgda 5.  

2022 Gjerdrum 
Tid: 

Registrering av delegater 
fra kl. 18:00 

Møtet begynner kl 19:00 

Saksliste: 
1. Konstituering 
2. Årsberetning for 2018 
3. Regnskap for 2018 
4. Arbeidsplan for 2020 
5. Kontingent og budsjett 

for 2019 
6. Innkomne saker 
7. Valg 

Vertskap:              
Gjerdrum Historielag 

Alle medlemmer har 
adgang til årsmøtet. Hvor 
mange stemmer hvert 
enkelt lag har, er gitt i 
lovene. Husk å melde på 
delegatene til 
rohist@online.no før 17. 
mai. 
Årsmøtepapirer finner du 
her: ÅRSMØTE 

Motorhistoriske kjøretøy har 
bestandig fascinert. Det er 
en del av vår historie og har 
bidratt til å binde vårt 
langstrakte land sammen. 
Du kan finne klubber for de 
fleste tenkelige og utenkelige 
kjøretøy og stasjonær 
motorer. 
	 Her på Romerike 
hadde vi et kjøretøymuseum 
en gang. For ca. 10 år siden 
forsvant dette og hva har 
skjedd videre?                     

Det jeg fant var 
«Motormuseet på Strømmen 
nedlegges og omdanner seg 
til en forening» og den nye 
foreningen bærer navnet 
"Motormuseets Venner" og 
har til formål å søke å 
gjenreise et motormuseum. 
Foreningen tar opp både 
klubber, enkeltpersoner og 
firmaer som medlemmer. 
Kan noen skrive noen ord 
om situasjonen i dag? 
	 I dette miljøet er det 
mange felles kontaktpunkter 
for historielagene å utvikle. 

Her kan historielagene og 
kjøretøyklubbene ha nytte og 
glede av hverandres 
formidlingsglede. På 
Romerike har vi for 
eksempel: Eight Amcars 
Club i Sørum med adresse: 
http://www.eac-1977.com 
Eller Romerike Gammelbil 
Klubb som også bruker 
StyreWeb. Det er jo bare å ta 
kontakt og høre om vi kan 
utveksle kunnskap/historier. 

De 4 største klubbene i 
Norge er: 
1.Norsk Veteran 
Motorsykkel Club:            
3200 medlemmer 
2.Norsk Tempoklubb:       
2180 medlemmer 
3.Historiske Militære 
Kjøretøyers Forening:      
2100 medlemmer 
4.Norsk Veteranvogn Klubb: 
1675 medlemmer. 

Som det framgår av forsiden 
er det snart 100-års jubileum 
for Trondhjemsridtet. 8. juni 
starter «ridtet» på Mortens 
Kro på Gjelleråsen. 11. juni 
er det målgang samme sted. 
Hvem kan skrive 
populærvitenskapelig om 
det først «ridtet» og 
samtidig ta med jubileums- 
«ridtet»??  

mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Velkommen%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Romerike%20Historielag&ID=15811
http://www.eac-1977.com
http://romerike.klubb247.no
http://romerike.klubb247.no
http://romerike.klubb247.no
http://www.nvmc.no/
http://www.nvmc.no/
http://www.tempoklubben.com/
http://www.hmkf.no/
http://www.hmkf.no/
http://www.hmkf.no/
http://www.norskveteranvognklubb.no/
mailto:rohist@online.no
http://www.historielag.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Velkommen%20til%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Romerike%20Historielag&ID=15811
http://www.eac-1977.com
http://romerike.klubb247.no
http://romerike.klubb247.no
http://romerike.klubb247.no
http://www.nvmc.no/
http://www.nvmc.no/
http://www.tempoklubben.com/
http://www.hmkf.no/
http://www.hmkf.no/
http://www.hmkf.no/
http://www.norskveteranvognklubb.no/
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Høring 
Forslag til regional plan for kulturminner 
og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024. 
Høringsfrist: 17. juni 
Dokumentene finner dere her: 
https://www.akershus.no/nyheter/?
article_id=206729 

Riksantikvaren 
Delegerer ansvar og arbeide til 
fylkeskommunen. I Nes kirke henger et 
epitafium i tussmørket. Det er i ferd med 
å forvitre og hvem er ansvarlig for å 
restaurere og bevare dette? 

Rælingen Historielag og Bygdetunet. 
Et stjerne eksempel på hvordan frivilligheten 
og Rælingen kommune har samarbeidet og 
skapt positive ringvirkninger. Fredag 10. mai 
ble Nistua (kafébygget) åpnet. Her er det 
nedlagt mye frivillig arbeide. Rælingen 
Historielag er også et av de lagene som har 
flere kvinnelige medlemmer enn mannlige. 
Gratulerer med bygget! 

Tidligere kultursjef, Kirsten Hauso, klippet snoren. 

Årsmøtepapirer 
Det er ufattelig mye papirer som skal til for et 
årsmøte. Det er helt greit å dokumentere hva vi 
gjør i løpet av året. I år har vi en innmeldt sak: 
Antallet delegater som har stemmerett på 
årsmøtet. Blaker og Sørum Historielag har på 
forrige årsmøte presentert et forslag. Se 
årsmøtepapirene. Hvis årsmøtet godkjenner 
forslaget blir det vedtektsendring. Da bør vi 
også gjennomgå alle vedtekten før årsmøtet i 
2020. Vi kommer også til å foreslå 
kontingentøkning fra 2020. Det kan du lese mer 
om i årsmøtepapirene. Dessuten trenger vi en 
100 års komite som kan arrangere jubileet i 
august 2020.  
Dette ble en liten del av det som skjer om dagen, 
men jeg gikk tom for plass 😃

Romerike Historielag 
www.historielag.no 

e-post: rohist@online.no 
telf. 63878890

HVERDAGEN I ROMERIKE HISTORIELAG

http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
https://www.facebook.com/kirsten.hauso?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVz7y2tuIzZxc_O1VZPrKrmm52GVWTB4V0emB0jiDzf8PzKHph_YXkWLIJYEYFO9Xr_ukOms2m-RyX&dti=315193555480151&hc_location=group
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729
http://www.historielag.no
mailto:rohist@online.no
https://www.facebook.com/kirsten.hauso?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBVz7y2tuIzZxc_O1VZPrKrmm52GVWTB4V0emB0jiDzf8PzKHph_YXkWLIJYEYFO9Xr_ukOms2m-RyX&dti=315193555480151&hc_location=group
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206729

