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                                                       STYRE     2015 
 

FORMANN Roar Røssing 
Holandsveien 17 
7620 Skogn  
 

Tlf: 97 06 94 64  
E-post: roar-ro online.no 

NESTFORMANN Steinar Røstad    
Hanskemakergata 7                                
7650 Verdal 
 

Tlf: 95 76 22 84  
E-post: steinarr@vktv.no 

SEKRETÆR  Terje Arnevik  
BÅLHAUGVN. 38              
7670 INDERØY   
 

Tlf: 91 18 44 66  
E-post: terje.arnevik relacom.as 

KASSERER Per Sverre Rannem  
Runevegen 16C 
7725 Steinkjer  
 

Tlf: 97 10 72 33 
E-post: sverreper gmail.com 

MC-OPPMANN Odd Bjørn Wekre 
Tindvegen 114  
7650 Verdal  
 

Tlf: 91 83 99 60  
E-post: obw vktv.no 

STYREMEDLEM Steinar Nilsen 
Einar Solstadsv. 21 
7715 Steinkjer  
 

Tlf: 90 95 29 87 
E-post: steinar.nilsen ntebb.no 

FORSIKRINGSKONTAKTER (BIL)  Trygve Sandberg                  
Vangen                                            
7620 Skogn                                   
 
(MC/BIL)  Svein Holmstad                     
Fredrik Nilsensv. 6 
7650 Verdal 
 

Tlf: 95 05 35 81 
E-post: gudleif.vangengmail.com  
 
 
Tlf: 95 94 93 58 

 (MC) Steinar Røstad   Tlf: 95 76 22 84  
 Hanskemakergata 7      E-post: steinarr@vktv.no 
 7650 Verdal  
   
HJEMMESIDE KONTAKTPERSON: Steinar Røstad 

http://www.geocities.com/motorhistorisk/ 
 

E-post: steinarr@vktv.no 
Hjemmeside: http://www.ntmf 

KONTINGENT HOVEDMEDLEM:                         KR.: 
200,- PR.ÅR. 
HUSSTAND/FAMILIEMEDLEM: KR.:    30,- 
PR. ÅR.  
F O R F A L L :   1. MARS 
BANKGIROKONTO:       8673 20 60202 
 

 

ADRESSE, Innbetalinger 
NTMF v/Per Sverre Rannem 

Runevegen 16C  

7725 Steinkjer 
 

 

 
 

Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening,    

Skippergata 9, 7725 Steinkjer 

ISSN:   1891-1196  
ORG. NR:     990 209 820 

  

 

 

E-post:motorhistorisk gmail.com 

ISSN:   1891-1196  

ORG. NR:     990 209 820 
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Hei alle sammen  

Dette INFO bladet går ut til alle som er og har vært medlemmer i NTMF 
de siste 3 årene. Styret har valgt å gjøre det slik, fordi det ikke er krevd 
inn medlemskontingent i den tiden, noe som har ført til en dramatisk 
nedgang i medlemsmassen.  

Så hvorfor skal en være medlem? 

1. NTMF holder 9 klubbmøter for medlemmene i året, hvor en treffer 
andre med samme hobbyen.  Møtet holdes 1. tirsdag i hver måned. 
Spredt utover Nord Trøndelag. 

Første møte i året, er årsmøtet. Holdes i februar. 

Junimøtet er siste medlemsmøte før sommerferien, da er det en 
tradisjon med en utflukt og fellesgrilling. 

Julemøte legges til et sted med enkel bespisning og litt 
underholdning. 

2. NTMF arrangerer:   

          Vårmønstring, Stiklestadløp, Verdalsrace og Høsttur.  

          Vårmønstringa har ett meget bra oppmøte. Og flyttes rundt. 

          Stiklestadløpet skal få ei re-vitalisering, så følg med. 

Veteran motorsykkelløpet, Verdalsrace får deltakere fra hele 
Trøndelag, og det kommer mellom 40 og 70 deltakere vært år. 
Løpet starter på Soria Moria Camping i Verdal, og går i område fra 
Steinkjer til Frosta. 2. lørdag i august. 

3. NTMF har stått for restaurering av 3 kjøretøy + gammel 
brannstasjon i Steinkjer, og slik dratt inn mange til en trivelig 
dugnad. NTMF har utstrakt samarbeid med museene. Noen 
ildsjeler driver med litt forefallende arbeid på Egge museum, de vil 
sikkert ha med flere. Vi har vært behjelpelig med å få i gang 
restaurering av kjøretøy eid av museer i distriktet, siste er 
Levanger bymuseums Piccolo. NTMF har over de siste 2 år 
bevilget kr 40 000 til Piccoloen. 

4. NTMF er medlem av LMK, og gjennom klubben, og etter ett års 
medlemskap i NTMF, kan du da få landets rimeligste og desidert 
beste veterankjøretøy forsikring. DENNE FORSIKRINGEN 
GJELDER BARE FOR MEDLEMMER I NTMF eller andre LMK 
tilsluttede klubber. Så husk å ha medlemskapet ditt i orden. I LMK 
kan du også få forsikret: bruksbilen, motorsykkelen, huset, hytta, 
bobilen mm. Til en meget fordelaktig pris. 
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5. NTMF er aktiv på Face book og har egen Hjemmeside 
www.ntmf.no. På Face book siden kan du følge med på hva andre 
med motorhistorisk interesse holder på med, kanskje selge noen 
veterandeler du ikke har bruk for. Hjemmesiden holder oversikt 
over hva som foregår i klubben og distriktet. Artikler om NTMF og 
kjøretøy som medlemmene eier blir liggende der. 

6. Alt dette får du for kroner 200 + 30 for hvert familiemedlem. Husk 
navn på familiemedlemmet da det etter ett år, kan få sin egen LMK 
forsikring. Med LMK forsikring, må medlemmet være 
hovedmedlem.  Medlemmer under 18 er gratis. 

7. Alle medlemmer får opplysninger via E-post, Face book eller 
Hjemmeside om veteranløp, klubbmøter og andre relative ting.  Det 
kan gis beskjeder via SMS, det må da gjøres en avtale med 
sekretæren. 

 

 

  

   

Klubbmøte:   Tirsdag 3. mars Gammel brannstasjon, 

Steinkjer   

Klubbmøte: Tirsdag 7. april. Temamøte, Gammel 

br.stasjon, Steinkjer 

Klubbmøte: Tirsdag 5. mai, Holme, Verdal 

Vårmønstring: Lørdag 23. mai. Kl 08.30. Starter på 

Gråmyra og ender hos Costum Cowboys 

v/ fylkets hus. Heng dere på etter hvert 

på veien mot Steinkjer. Se Hjemmesiden 

Klubbmøte: Tirsdag 2. juni, Oppmøte ved br.st på 

Steinkjer, Tur m/grilling 

Stiklestadløpet: 

 

Lørdag 6. Juni, Tur til 

Nasjonal motordag på … 

Verdalsrace: Lørdag 8. august, Soria Moria Verdal 

 

 

http://www.ntmf.no/
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Hei. 

 

Når jeg nå skriver dette, driver stormen «Ole» på og rister i hus og 

heim. 

Nytt styre ble valgt på årsmøtet, og årsmøtet bestemte at en ikke kunne 

pålegge styret å utgi flere medlemsblad, da vi ikke har noen til å ta ta 

på seg dette på frivillig basis.  

Men det skal sendes ut et skriv før hvert årsmøte, som også skal 

inneholde en betalingsoppfordring til dere. 

En oppfordring til dere alle må være at hjemmesiden brukes mer 

aktivt. www. ntmf.no. Alt dere har av stoff til denne siden, sendes på 

mail til Steinar Røstad.  

Er dere ute på tur med gammelbilen/sykkelen, knips noen bilder send 

ett par stykker til Steinar med litt tekst så blir det lagt ut på 

hjemmesida.  

Vi har også ei gruppe på facebook.com som brukes av flere og flere. 

Og til dere som ikke har mulighet til dette med data, gi beskjed så vi 

får varslet dere på annen måte om møter og løp. 

Da ønsker jeg oss en fin sommer med masse aktiviteter innenfor vår 

hobby. 

 

Leder 

Roar Røssing 
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Bilder fra våre klubbmøter og veteranløp i 2014. 

 

   

 

 

 

 

                           Stiklestadløpet 2014                                                                                                                              

 

          Klubbmøte hos Kjell Ivar 
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Figur 1 Nasjonal motordag på Rinnleiret 

   

 Klubbmøte hos Nyenget 
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Detaljer fra vårmønstringa 
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Verdalsrace  og nasjonal motordag 2014 

    

 

 

Vårmønstring 2014 
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Vårmønstring 2014 
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Verdalsrace 2014 
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Returadresse: 

Steinar Røstad 

Moveien 4 

7650 Verdal 


