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Forord

Bogen er blevet til ved sammenskrivning af artikler og foto, der gennem årene har 
været bragt i McRotary. På nær nogle få undtagelser har jeg kun udvalgt artikler fra 
de Vår- og Høstmøder, der har været afholdt gennem årene.

Det har ikke været muligt at omtale alle de utallige arrangementer og endagsmøder, 
der også har været afholdt og som gennem årene har været en meget stor del af 
IFMR.

Jeg har uden særlig tilladelse brugt løs af alle de fotos, der er tilgået mig gennem de 
sidste 15 år som McRotary redaktør.

Det er mit håb at bogen kan give nye såvel som gamle medlemmer indblik i hvordan 
det hele startede og bringe mange gode minder fem fra de arrangementer, som har 
været afholdt i de forløbne 20 år.

Tak til Per Silsand, Jørgen Otzén, Hans Jakob Sternkopf, Kjell Erikson, Monika og 
Jan Ouchterlony, Urban Levin, Jon Kordahl og Björn Tryggvason for deres bidrag 
til historien

Tom Heckmann
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Kjære IFMR’ere

Ja, vår klubb er nå blitt 20 år. Voksen, kan 
vi godt si.
Takk til de som fikk ideen og gjennomførte 
etableringen.

Selv har jeg vært medlem siden 2004, 
snart 8 år, og Rotarianer siden 1996.

Fra min første tur til Island i 2007, har 
klubben gitt meg utrolig mye. Mennesker, 
natur, kultur, geografi, gastronomi, vin, 
organisering og mye mer.

Det var en artikkel i McRotary som 
forandret mitt liv, og jeg er meget takknemlig for det som hendte.

Før jeg ble med på min første tur, visste jeg ingenting om fellowship eller 
organiserte motorsykkel-turer. Jeg har forstått alt arbeidet som ligger bak, men 
jeg ville ikke betenkt meg på å være med som arrangør på nye turer i Norge 
eller andre steder i verden. Ressursene er store og jeg føler meg veldig trygg på 
medlemmene i IFMR.

Mitt mål med å kjøre motorsykkel var opprinnelig å komme meg ut i verden på 
to hjul.
Jeg har, som gammel viking, alltid hatt stor reiselyst.
Før IFMR syklet jeg på tråsykkel og jeg gikk regelmessig på mine Rotarymøter.  
Å få motor på hjulene var helt fantastisk. Jeg kommer mye lenger av sted på 
mine 2 hjul, men ulempen er at min kroppsvekt stadig øker. Det kan det sikkert 
gjøres noe med.

Som Rotarianer ble jeg gjort oppmerksom på eksistensen av IFMR av et 
medlem i Gjersjøen Rotaryklubb, en venn av Svein Ånestad, og meldte meg 
straks inn. Det har vært en av de beste avgjørelser i mitt liv, og jeg er blitt veldig 
glad i klubben. Her har jeg funnet mange hyggelige mennesker med de samme 
interesser på tvers av landegrensene. Jeg håper min entusiasme har hatt en 
positiv effekt på andre.

Før vårmøtet i Ronneby i 2010 ble jeg spurt om å bli deres president, og det har 
vært en stor ære å få tjene klubben i denne perioden. Jeg håper at andre føler 
at jeg har vært til nytte. Jeg hadde i utgangspunktet ingen store ambisjoner i en, 
etter mitt syn, veldrevet klubb.

En stor takk til de som har gått opp sporet før oss.

Per Silsand, president 2010
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I ettertid har det kommet opp flere ideer og noen er allerede gjennomført. 
Vi har fått en bedre hjemmeside og det er bevilget penger til at ledelsen kan 
gjennomføre møter for å forbedre klubben. 
I en tid der mange ideelle og frivillige klubber sliter med manglende rekruttering 
og frafall av medlemmer, er det en stor glede å se at IFMR vokser, om ikke i 
Norden, så i alle fall totalt. 
Vår klubb har tatt initiativ til å få etablert IFMR i Baltikum og nå ser det også ut 
til at Russerne har begynt å interessere seg for vår virksomhet.
Vi får hyggelige meldinger fra våre Rotaryvenner i Øst, om at det nå rekrutteres 
over en lav sko og at 2 nye klubber er i gang i løpet av våren 2012. Det er 
gledelig å se at våre egne medlemmer har bidratt til oversettelse av nødvendige 
dokumenter og også har vært på besøk. Slikt blir det fellowship av.

Kommunikasjon har vært en utfordring og en av mine hjertesaker, som President. 
Fortsatt har vi et stykke å gå, men jeg mener å registrere at vi har kommet et 
godt stykke på vei. Mange av oss husker Perttis tale på høstmøtet 2010, på 
finsk. Det var ikke mange som forsto finsk på det møtet, men jeg tror de fleste 
fikk noe å tenke på.
Min erfaring er at vår klubb er meget inkluderende, men at det er opp til enhver 
å ta initiativ.
 
Mange av oss har vært på besøk hos klubber i andre land, der det ikke snakkes 
nordisk. Enkelte er flinke til å snakke engelsk, andre ikke. Noen av oss snakker 
mer enn bare engelsk, men vi har blitt enige om å bruke engelsk, som er 
klubbspråket, der det føles naturlig.

Før min reise til Syd Amerika i år, oppdaget jeg at det var umulig for meg å forstå 
hva som sto på hjemmesidene til så vel lokale IFMR klubber som Rotaryklubber. 
Ja, det er jo også slik her hjemme, ikke sant? Kanskje vi skulle tenke litt over det 
og se om noe kan forandres?

Til vårt 20 års jubileum har vi fått henvendelser fra flere land. Vi er glade for 
denne oppmerksomheten og vi ønsker alle velkommen til å besøke oss eller til 
å være med på turer.

Jeg ser frem til 20 nye år i klubben, før jeg begynner nedtrappingen som 
motorsyklist.

GRATULERER MED DAGEN!

Per Eirik Silsand
President
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Jan E. Johnsson, IFMR grundare/stifter
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Ved 10-års jubilæet for IFMR i 2002 fortalte Jan E Johnsson om starten 
på IFMR. Talen gengives her:

Tänk - det är över tio år sedan jag började arbeta för ett world wide Fellowship
inom Rotary och nu har jag blivit ombedd att tala om hur det började. Alltså, här
följer ett litet referat av mitt tal på 10-årsjubileet i Köpenhamn 02 05 10.

Rotarykamrater, IFMR-vänner, Damer och Herrar och HEJ ALLA MINA BARN!
Märkte Ni att jag sa IFMR-vänner? Det är något extra fint. Kamrater kan man ha
många, men vännerna är ofta färre. Odla och högakta Din vänskap. Den är 
ovärderlig.
Ja, det var faktiskt jag som startade IFMR. Vill Ni höra hur Ni kom till världen? 
Jag satt hemma i mitt COSY CORNER en höstdag 1989 och läste Sveriges allra
minst bra tidning (i klartext betyder det Sveriges sämsta tidning). Där fanns på en 
av sidorna en ”strip” där man kunde anmäla sig till Rotary’s Fellowshipaktiviteter.
MEN DÄR FANNS INGEN MOTORCYKEL-FELLOWSHIP!

Jag fyllde i stripen med namn och adress och skrev ett förtydligande att det 
fattades en intressegrupp för oss motorcykelentusiaster och skickade den till 
Evanston i USA. Det är därifrån man leder alla Fellowaktiviteterna worldwide.

Den 22 december 1989 kom det svar från Diann Porter i Evanston. I sammandrag:
OK Mr Johnson, Ni kan väl starta det då. Ett par dagar senare kom det ytterligare 
ett brev med 28 amerikanska rotaryfellows, som också var mc-åkare och hade 
anmält sitt intresse.

I samma veva hade jag faxat över till Diann (ja, på den tiden faxade man, 
e-mailen var inte så utbredd) att jag var intresserad av att dra igång detta nya 
fellowship och snabbt som blixten kom det 1/2 kilo instruktioner och ytterligare 
ett tiotal amerikanska adresser samt ett halvdussin från Australien.

På detta svarade jag, att det är väl inte vidare ”common sence” att ha presidenten
i Sverige och anmälda medlemmar i USA, Canada och Australien, men att jag 
gärna skulle starta ett IFMR, Northern Europé (det var min tanke om ett förenat
Europa som låg baken denna idé). Diann gav mig ”good luck” på vägen och så 
var bollen i rullning. Och jag hade fått ett 50-tal adresser att jobba med - alla 
utom Europa.

För att göra en lång arbetsperiod kort så var det en massa intyg, rekommendationer
och planeringsschema som skulle presenteras från presidenter och guvernörer.
Dessutom en beskrivning över hur jag planerat start och utveckling. P g a av 
en försiktig president i min egen klubb blev hela introduktionen fördröjd, men 
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president Sam Halonen-Norlin 1992 ställde upp helhjärtat och IFMR var ett 
embryo som skulle börja växe.
Så arrangerade jag ett konstituerande sammanträde i Perstorp. Närvarande var
jag själv och Jörgen Otzen. Telefonkontakt med Anders Edberg och Allan 
Segerberg. Så blev IFMR döpt, ett planeringsschema och stadgeförslag gjordes 
upp.
Vad gjorde vi då när vi ”satte båten i sjön”? Under första tre åren skrev jag 4 
olika brev till samtliga presidenter i S, N, F, Dk och Island. Till samma länders 
guvernörer skrev jag brev tre år i rad. Men, mina vänner, Era presidenter var 
svårflörtade och det var trögt i portgången. Flera brev skrevs till Rotary Norden
om starten, utvecklingen, möten, world wide kontakterna med både Australien 
och USA, Tyskland och Afrika - men bara någon enstaka respons. Som vanligt 
bara dessa evinnerligt jättesmilande porträtt år efter år i varje utgåva av tidningen.

Men det är två personer som varit mig till mycket stor hjälp och det är Bengt 
Sölve i Båstad och den amerikan, som tog hand om USA-presidentskapet 
nämligen Ronald W Lyster vill jag minnas han hette.
Men jag vill allra först och främst nämna Åke Strömgren, kassör på den tiden 
som alltid omgående gav respons på alla frågor och uppgifter. Tack Åke! 
Likaså Jan Ouchterlony som alltid kom med kompletta svar och förslag. Anders 
och Allan var utmärkta hjälpsamma bollplank utan påstötningar. Jörgen var 
sekreterare och hade dessutom en styrelsepost i SMC.

Vi blev till sist en liten grupp entusiaster och första riksmötet holls i Örebro 93 
09 25. Närvarande Jag själv, Åke Strömgren, Jan Ouchterlony med fru Monica, 
Anders Edberg samt Allan Segerberg med hustru Gun.

Så började arbetet ta fart. Vad gjorde vi? Mina intensioner var att bygga upp en 
stabil kassa. Därefter skulle pengarna gå tillbaka till medlemmarna.

Vi skickade och distribuerade: Vägrapporter till Vagverket om farliga 
vägavsnitt, Mc-häften, Mc-körkortsfrågor och mötesreferat till medlemmarna, 
Varningsmärken ”Se upp för oss motorcyklister”, Dekaler, Trafiksäkerhetsråd, 

De var med fra starten/början:
Jørgen 
Outzén

Monica og Jan 
Ouchterlony Kjell Erikson

 Åke 
Strömgren

Ander 
Edberg
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Egna närvarobevis från mötena. Det sistnämnda något som fungerar än i dag.

Vi distribuerade en egen tidning i A-4-format McRotary, med färgbilder, vi 
erbjöd billigare mc-försäkring, vi sålde en registreringsskylthållare med texten 
”ROTACYCLIST” och vi delade ut fingerskrapor till visiren. Samt mycket, 
mycket mera. Vi hade roligt, det var spännande och alla var stora entusiaster!
 
Vi medarbetade i den Australiensiska utgåvan av The Rotacyclist från och med 
-94/95 när Loxton-klubben hade anslutit sig till world wide-gemenskapen.

(På tal om Australien har det vid något tillfälle antytts att det var här man startade 
IFMR. Ett påstående, som jag med hänvisning till all korrepondens med Diann i 
Evenstone vill tillbakavisa. I Loxton i Australien fanns en lokal RK, som idkade 
lokal samvaro inom ”motorcykelram”. Den hade dock inte någon world wide 
aktivitet eller kontakt).

Vi skänkte diplom till alla organisationer som mottagit oss vid våra träffar och 
våra sponsorer fick varje år ett VISP-diplom inramat för väggprydnad.

I juli månad 97 tror jag att vi hade ett 75tal medlemmar som snabbt växte up!. 
Till c:a 100 st. Det var i den vevan jag fick ett brev från Hans-Jacob: ”Från 3 till 
26 danska medlemmar på et år - inte dåligt” Nej Hans-Jacob det var inte dåligt. 
När Ni tände så exploderade IFMR, Northern Europe! BRAVO!

Jag skall nu inte mer fördjupa mig i detta. Jag är bra på att ”sätta båtar i sjön” 
men jag är inte bra på att ro. Det är Ni medlemmar som ror - som gör IFMR 
till vad det är och Ni är varde den allra största uppskattningen och det bästa 
betyget. VARMT TACK skall Ni ha - av hela mitt hjärta! 

Låt mig så avsluta med ytterligare ett par av mina intensioner från de första åren 
av verksamheten. Jag ville inte att det skulle bli en ”PLÅNBOKSKLUBB”. 
Att arrangera dyra möten är lätt - svårare är att erbjuda alternativa kostnader, 
upplevelser och övernattningar. 

Jag ville göra en budkavle från Trelleborg till Haparanda av oss Rotarymotorcyk-
lister och motsvarande i våra övriga medlemsländer. Denna budkavle skulle 
sedan överlämnas till Rotarys högsta beskyddare i S - Hans Majestät Konung 
Carl den VI:de Gustav. Motsvarande mottagare skulle utses i Dk, N, Sf, Island. 
Med detta kann jag aldrig slutföra. 

Jag har i dagarna e-mailat Evanston, Svensk Rotaryservice i Sthlm och min egen 
klubb och meddelat att vi firar 10årsjubileum. Till Rotary Norden har jag inget 
sagt. Jag hade ingen skrattande ansikten att skicka med, men dom får säkert 
ihop sedvanliga minst c:a 200 stycken i nästa nummer också. 
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Det finns ett Rotary till. Ett Rotary som räcker längre an bara till det korta 
lunchmötet.

IFMR. Ett glädjefyllt kamratskap, som verkligen är ”service above self”. Att ge, 
att få, att dela i ett Fellowship baserat på Rotarys ide är värdefullt, berikande och 
fyllt med spänning, gemenskap och upplevelser. Kom med Du också! 

DET ÄR INTE KLOKT VAD DET ÄR SKÖNT ATT LEVA! 

Tack alla Ni som gjort IFMR till vad det är i dag. 

McJan (Odmjuk och tacksam hedersmedlem) 

Ved 10 års jubilæet i 2002 blev Jan Johnsson udnævnt til livsvarig æresmedlem.
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Jørgen Otzén fortæller om 
IFMR’s første år.

Som Jan E. Johnsson, vores store 
igangsætter har skrevet, var hans 3 første 
år som president og mine 3 første år som 
sekretær meget spændende – fik vi et nyt 
medlem gik telefonerne straks varme og 
alle glædedes af, at vi nu havde passeret 
den eller den grænse. Hvis jeg ellers har 
nogenlunde hukommelse, var vi ved 
udgangen af andet år 35 medlemmer. 
Året efter, hvor jeg blev president, (1998) 
var vi 103 medlemmer.

Mit job som rejsende i hele skandinavien 
gav mig en nærværs-procent på mange 
hundrede, hvis man altså regnede på den 
gamle måde! Således har jeg rejst mig op 
på et utal af Rotarymøder, og spurgt, om 

der var motorcyklister i klubben? Ibland ingen, men en gang, det var i Uppsala, 
var der en, der tipsede mig om Knivsta Rotaryklub, og pludselig kom der tre nye 
medlemmer på en gang!

På mit allerførste møde i en finsk Rotaryklub, mødte jeg Hans Sittnikow, som 
efter IFMR blev grundlagt, naturligtvis blev det første medlem i Finland, samtidigt 
fik vi et medlem i Estland, en finsk flykaptajn, Juhani Pelanne, men jeg har aldrig 
mødt ham. Derimod, da jeg første gang var i Pasila/Frederiksberg Rotaryklub, 
havnede jeg ved siden af Janne Söderholm, og vi har set hinanden med stor 
glæde de sidste mange år. Vi fik også hurtigt vor første klubmester i Finland, 
Torsti Salonen, men efter en tid, hvorfor ved jeg stadig ikke, var han væk. 
Der skete ikke noget, og Janne overtog rollen som klubmester. Jannes gode 
ven, Bertil Stenberg, Borgå Rotaryklub, var også en af de første medlemmer, vi 
havde i Finland. Vores McRotary blev sendt som brev til Bertil, han kopierede 
det og distrubuerede det til medlemmerne. På den tid, var porto allerede en stor 
omkostning, selv om vi ikke var så mange medlemmer.

I 1995 var jeg på convention i Nice hvor jeg mødte de engelske IFMR-ere, de 
havde et år eller to før, haft en fælles tur over til Amerika – allerede dengang var 
vi ikke alene, men vi var ikke mange. 
Hernede havde de ”gale” englændere slæbt en motorcykel op på første sal, og 
det var et enormt blikfang! 

Englænderne havde tidligere haft en tur i USA til fordel for Polio Plus! 
I Nice mødte jeg blandt andet Geoff Morris og David Lamb, som senere blev 
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verdenspresident i IFMR. Det var i øvrigt ham, jeg efterfulgte i 2000 da jeg fik 
hvervet som verdenspresident, hvor jeg blev hængende helt til 2006! 
Og det er en helt anden historie!

På min tid som sekretær kunne jeg de fleste adresser og postnumre på fingrene, 
og der blev lagt vældig megen tid på IFMR.  I 1997 blev jeg så president og fik 
Urban Levin som sekretær  – jeg følte pludseligt, hvor lidt jeg selv havde lavet i 
sekretærrollen. Til gengæld havde jeg jo, med mit rejseri alle steder,  fået stablet 
en masse nye medlemmer på benene. I Danmark gik det ikke hurtigt førend 
Hans Jakob havde fået en to-siders artikel i farver i Rotary Norden. Det var 
noget, der satte fart på medlemsøgningen i Danmark.

Kigger vi ud i verden på den tid, var der jo korrespondancen med RI, som Jan 
E så eminent tog sig af.
Der var, som Jan omtalte, Ron Lyster i Santa Monica og en fyr, der hed Ron 
Dunlap, tror jeg. I Europa havde RI parret to lande sammen: RI havde i ramme 
alvor lavet et ”chapter” som skulle omfatte både Frankrig og Tyskland/ Østrig 
på en gang! I dette område  var der  to medlemmer udover England! Australien 
havde haft en tur, ”The desert ride”. Med på den tur var Klaus Thuriedl fra 
Østrig, Jan Immink og Ton Koolen fra Holland. De tre samt Pascal Marilly fra 
Frankrig var, hvad der var af medlemmer i Europa på den tid!

I 1998 havde jeg så, sammen med Klaus fra Østrig, bestemt at lave et fremstød 
i Tyskland.  
Vi bestemte os for at lave det første president-meeting i Tyskland, Koblenz 
nærmere  bestemt. Vi skrev til guvernører og alle klubpresidenter langs Mosel, 
og satte alle stævne på torvet midt i Koblenz  en onsdag, tror jeg, det var. 
Der kom ikke en levende sjæl, og vi pillede banneret ned igen. Vi skulle til 
gengæld  træffe Ton Koolen, Jan Immink og Piet Schouten, de tre ”dutchies” lidt 
længere nordpå i Tyskland, så vi drog afsted nordpå, hvor vi mødte de flyvende 
hollændere. Disse tre herrer var rigtige motorcyklister, de var ikke bare lavet af 
jern, men af rustfrit stål. Intet kunne stoppe dem. Klaus og hans bror, der var 
med, kørte næste dag sydpå, og jeg havde så glæden at føre de tre hollændere, 
efter en overnatning i Ribe, med til vores årsmøde i Ringkøbing  1998.

Lidt senere, da alle ”I andre” var nede og indvie Storebæltsbroen med vores 
Dronning, var jeg med til stiftelsen af det belgiske IFMR, ikke i egenskab af 
verdenspresident, men som president af IFMR Norden.
Året efter blev vi så inviteret til IFMR ś  første træf i Holland, og det var en yderst 
decimeret skare, der drog ned for at være med. Vi var kun tre medlemmer, der 
mødtes en fredag formiddag – susede ned til Enkhuizen om eftermiddagen – 
kørte tur om lørdagen, og drønede hjem igen om søndagen!

Pludselig var der IFMR alle steder, men ikke i Tyskland. Dette var dog, inden jeg 
mødte en fyr på messen i Frankfurt. 
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Han havde en motorcykelfantast i sin klub, Coesfeld, og han fik mit kort med 
sig hjem. Jeg var ikke engang hjemme, førend han ringede mig op og var fyr og 
flamme. 14 dage efter skulle jeg ned til Tyskland igen, og vi mødtes. Jeg havde i 
mellemtiden oversat vore vedtægter nogenlunde til forståeligt tysk, så det havde 
han at gå i gang med. Det gjorde han så med et enormt stykke arbejde – brev til 
alle Rotaryklubber, hvori han inviterede interesserede motorcyklister til et møde 
på Frankfurt flyveplads mellem jul og nytår. Jeg tror der kom 22, og IFMR GAS 
(Germany - Austria - Switzerland) var en realitet. 

Da vi mødtes i Kr. Himmelfartsferien, først i Husum, siden Nyborg forklarede 
jeg Wolfgang, at GAS ikke var nogen god forkortelse for tyske motorcyklister, 
og de forstod det godt, og ændrede til AGS, nu i alfabetisk rækkefølge! I samme 
forbindelse var det morsomt, da jeg titulerede Wolfgang med DU, som alle andre 
motorcyklister gør. 

For en tysk Rotarian 
er det ikke så let, men 
Wolfgang erklærede, at 
vi i IFMR siger DU – 
og sådan blev det! Ikke 
mere snak om det.

En anden ting, som 
Wolfgang annamme-
de var Monika Ouch-
terlony evige ønske om 
kaffepause formiddag 
og eftermiddag.
Det står også i 
deres vedtægter, 
den såkaldte ”Lex 
Monika”!
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En Klubmesters beretning
Af Hans Jakob Sternkopf

I 1994 var jeg leder på en Group Study 
Exchange (GSE) i Brasilien og havde efter 
turen sammen med de unge mennesker 
en ”afslutningsfest” i Odense. Her mødte 
distriktets daværende guvernør op, og under 
mødet fortalte han om et brev, han netop 
havde modtaget fra Sverige angående et nyt 
Fellowship for motorcyklister.

Jeg fik adressen, og få uger efter blev jeg det 
tredje medlem i Danmark.

Jeg havde på det tidspunkt planlagt en rejse tværs over USA sammen med nogle 
danskere – men inden afrejsen opstod der uenighed om rute og tidspunkter – så 
jeg fandt i stedet en tysk gruppe, der lige havde plads til en ekstra deltager. Det 
var noget af et projekt – 64 personer og 48 motorcykler – og ordet ”kaos” var 
nok den mest præcise betegnelse, jeg kunne give arrangementet.
Undervejs besluttede jeg ubeskedent ”at det her kan jeg da selv gøre meget 
bedre”, og allerede næste år havde jeg arrangeret min første IFMR-tur til USA.

Med udgangspunkt i Los Angeles kørte vi en flot tur gennem Arizona, New 
Mexico og Nevada. Der var 23 deltagere – bl.a. Karin og Dieter Eggers – Kim 
Mejlvang og frue – Sonja og Leif Outzen fra Vojens samt Staale Henningsen fra 
Lofoten. 

En flot tur, som gav os alle nogle faste holdepunkter i IFMR fremover.

Umiddelbart efter min tur med den tyske gruppe havde jeg kontaktet de to andre 
danske medlemmer og fik grønt lys til at promovere IFMR i Danmark. Det blev 
en hektisk tid med besøg i over 50 Rotaryklubber fordelt over hele landet. Min 
indsats gav pote, og snart begyndte det at strømme ind med nye medlemmer.

Det første møde, vi danske medlemmer deltog i, var et Vårmøde i Simrishamn. 
En fantastisk oplevelse som vi vist alle ser tilbage på med et lille skævt smil. For 
det første var det bitterligt koldt – jeg mødte Tom Heckmann for første gang på 
færgen over Storebælt, og inden vi nåede til Helsingør, var vi dybfrosne ind til 
knoglerne. Selv en kop kaffe hos McDonald’s formåede ikke at få os tøet op, og 
det blev da heller ikke bedre, da vi som første stop i Sverige skulle skyde med 
armbrøst ude i skoven. 
Vi var på denne tur en flok på 8-10 danskere – bl.a. Gorm Albrechtsen og Thue, 
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som om aftenen efter festmiddagen på stedet tilbød at arrangere næste års 
Vårmøde i Danmark.

Mødet med Tom på Storebæltsfærgen betød starten på et mangeårigt parløb. 
Vi blev hurtigt enige om at IFMR’s informationsniveau var for primitivt, og i 
løbet af kort tid opstod vores blad, McRotary. Tom tog sig i begyndelsen af det 
grafiske – samlede billeder og satte artikler og annoncer op i bladet. Jeg klarede 
det redaktionelle – fik samlet beretninger ind fra afholdte arrangementer og 
sørgede for, at præsidenten informerede medlemmerne.
Bladet voksede – og medlemsskaren ligeså – i løbet af få år nærmede vi os 50 
danske medlemmer.

Vårmødet i Ringkøbing, som Gorm og Thue arrangerede, blev på mange måder 
en milepæl i IFMR’s historie. Aldrig før havde så mange IFMR medlemmer 
truffet hinanden, og utrolig mange gode kontakter/venskaber blev startet på 
dette møde. Det var også her, den specielle IFMR-ånd opstod/blev født – en 
kombination af seriøse medlemmer af Rotary kombineret med en oplevelse af 
”Frikvarter” for de store drenge. Historier og drillerier på alle nordiske sprog 
føg over bordet – og viljen til at dele denne stemning med nye medlemmer blev 
grundlagt og er stadig i dag en hjørnesten i vores samvær. Ord som at ”sparke 
dæk” og ”kysse farvel” blev en fast del af vores ritual.

På toppen af Jotunheimen
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Det blev hurtigt en tradition, at en stor gruppe af danske medlemmer deltog i 
det årlige Vårmøde, uanset hvor det blev afholdt. Tom og jeg troppede trofast 
op hver gang. Et par af disse Vårmøder skiller sig ud i min erindring: turen 
til Ålandsøerne, som blev efterfulgt af et par dage med hop fra ø til ø ind 
til det finske fastland, besøg i Helsinki med den utrolig flotte Tempelkirke og 
efterfølgende sejltur gennem skærgården til Stockholm – og så den store tur til 
Norge, hvor Kjeld Thorsen, Søren Strunge, Tom Heckmann og jeg brugte et 
par dage inden til at køre ”krokiga väger” og nyde et gletsjerbesøg.

Selve mødet blev et højdepunkt i min motorcykelkarriere – en fantastisk 
opstigning fra bunden af Hardangerfjorden helt op til toppen af Jotunheimen 
– snekoldt og ugæstfrit. Her havde arrangørerne sørget for brænde til bål og 
herlig varm ærtesuppe i termobeholdere – ja, det står stadig for mig som et 
arrangement, der aldrig kan blive overgået.

I løbet af årene tog Tom og jeg vores tørn med flere dagsture på Fyn – Tour 
de Fyn – og hele to Vårmøder fandt ligeledes vej til øen – et herligt møde i 
Nyborg, hvor vi for første gang mødte vores nye tyske afdeling – og så mødet i 
Svendborg med ”håndbajer” på Rådhuset sammen med borgmesteren og besøg 
på Egeskov Gods.
Jeg var jo i mellemtiden blevet præsident for IFMR. Årstallene er sikkert nævnt 
andetsteds, men i et tæt samarbejde med Gorm Albrechtsen, Anita Erikson og 
Tom Heckmann løste vi de opgaver, der var blevet ledige, efter at Jørn Otzen 
var blevet udnævnte til Verdenspræsident.

Som så meget andet fik mit engagement i IFMR en udfasning – mit rejseri i USA 
tog efterhånden overhånd, og jeg mistede langsomt den daglige kontakt med 
vennerne. Samtidig kunne jeg mærke at den ”nye generation” af medlemmer 
sagtens kunne klare at videreføre de idealer, vi havde opbygget. Så efter en lang 
motorcykeltur i USA, som tærede voldsomt på mit helbred, måtte jeg erkende, 
at mine motorcykeldage var forbi, og i 2010 solgte jeg så min Goldwing – over 
15 år med glæde og fælles oplevelser blev dermed lagt bag mig.
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Kjell Erikson er en af veteranerne

Vi har nok vidst, at Kjell har været med i mange år, 
og nu fremlægger han papirerne på medlemskabet!
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1993
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1993 var året hvor der for alvor kom gang i aktiviteterne og presidenten 
rundsendte mange bulletiner.
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Höstmöde i Örebro
Den 25. september blev der afholdt det første høstmøde. Hotel Eurostop var 
stedet og fremmødet var på 5 entusiastiske medlemmer.

Jan Ouchterlony 

var sekretär på 

mötet i Örebro
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1994
Vårmøde i Göteborg 
Fra de første år af IFMR’s historie er der ingen personlige beretninger, men de 
gamle protokoller var meget udførlige.
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Åke Strömgren 
valdes till 

skattmästare
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Höstmöte i Borgå, Finland

17. september var fremmødet på 5 personer og videre af 
protokollen fremgår det at der nu er 23, som har betalt 
medlemsafgift. Kassebeholdningen var 2274,90 Skr.

Bertil Stenberg, FI
var med på mötet
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1995
Vårmøde i Ljungbyhed
Den 6. maj var der indkaldt til møde på Spångens Gästgivaregård

Urban Levin

Kjell og Urban 
hører begge til 
”veteranerne” og
er fortfarende
medlemmer
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Höstmöte i Borlänge
16. september havde Monica og Jan Ouchterlony arrangeret mødet på 
Ulfshyttans herrgård.
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Urban Levin, Jan Johnson , Åke Strömgren, Kjell Erikson, Jan Ouchterlony
på höstmötet i Borlänge
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1996
IFMR Vårmöte 1996 i Huskvarna.
 

Kjell Erikson beretter fra mødet: 
Ett regnigt möte. Vi, Jag och min son Daniel hade regn 
och dimma hela vägen från Skultuna till Huskvarna. Det 
var så tät dimma så vi höll inte på att hitta till hotellet. Den 
ena dagen var på  Husqvarna Fabriksmuseet och hade en 
guidad tur. Mycket intressant, dom visade all produktion 
som fabriken har haft. Vapen, motorcyklar, mopeder, 
cyklar, gräsklippare, motorsågar, spisar, en av dom första 
mikrovågsugnarna i Sverige och en hel del som jag inte 

kommer ihåg. Den andra dagen åkte vi till Eksjö, trästaden och tittade på Albert 
Engströms, landets roligaste och största samling av Engströmiana. På söndag 
när vi höll på att packa ropade Daniel till mej “Pappa, det har slutat regna” och 
det hade det, det snöade så när vi skulle åka var det 5cm snö på marken, men 
som tur var inte på vägen, den var tydligen varmare så där var det bara blött. 
Sen var det bara att åka hem 35 mil i kraftigt  regn. Det var min sista mc-resa 
med regnställ, sen blev det inköp av ett Goretexställ, och sen dess har jag inte 
blivit våt något mer gång.

Protokoll från årsmötet i 
International Fellowship of Motorcycling Rotarians, chapter Northern Europe, 
den 4 maj 1996 på Hotell Winn i Huskvarna. 

§ 1 
Mötet öppnades av ordförande Jan E. Johnsson, Västerås Rudbeckius RK, som 
tackade deltagarna för att dom kommit hit, denna blåsiga och regniga dag. Jan 
gladdes även över att se ett par nya ansikten bland de deltagande rotaryaner 
och ”spättor” 

§ 2 
Mötet godkände kallelsen. 

§3 
Presentation och deltagarelista: Ordförande Jan E. Johnsson, Västerås - 
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Rudbeckius RK, kom i bil på grund av vädret, så vi fick tyvärr inte beskåda 
hans sprillrans nya Harley, sekreteraren, Jörgen Otzen, Perstorps RK, kom 
med Iris Koski på bönpallen iklädd regnställ efter färden upp på morgonen 
från Skåneiand, där de första 10 milen var i hällande regn. Sällskapade på 
vägen upp med valberedaren Mats Williamson, Hässleholm Snapphanen RK, 
med sig även sin Birgitta i allväderställ - båda på sina Honda Pan European, 
skattmästaren, Åke Strömgren, Södertälje-Mälaren RK, hade startat hemifrån 
tidigt han också, och tog sig genom regn och rusk på sin BMW K 100 LT 
till Huskvarna, arrangören Allan Segerberg, Huskvarna RK hade fått skjuts av 
sin hustru, som behövde bilen, och Anders Edberg, BromöIla RK, hade fått 
byta sin GSX 750 R mot Mercedes, även han på grund av för mycket regn 
Valberedningens sammankallande Jan Ouchterlony, Falun RK, kom dagen 
innan med sin ”spätta” Monika från Falun. Detta år i sin 4-hjuliga Honda. Kjell 
Eriksson kom dagen innan på sin Yamaha XJ 900, även i år med följeslagaren, 
sonen Daniel på sin Honda Trans-Alp. Återfallsknutten Björn Alm med Ruth 
på bönpallen kom på förnämligt putsad Yamaha FJ 1200 från Mjölby. Jan E 
läste en hälsning från vår finska vän, Bertil Stenberg i Borgå, som dagen till ära 
skulle ta ut sin Harley, och gasa en extra gång för oss, som en fjärran hälsning. 
Vi lovade göra likaså - undra om han hörde oss, säkert inte - det fanns ju ingen 
Harleys bland oss på denna sida Östersjön. 

§ 4 
Sittande ordförande och sekreterare valdes att leda och protokollföra mötet. 

§5 
Birgitta Williamsson valdes, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§6 
Föregående mötes protokoll (från mötet i Dalarna), lästes upp och godkändes, 
efter: 
- att skattmästaren och sekreteraren redovisar ett uppstått tryckfel. Korrekta 
siffror redovisas vid höstrnötet. 
- att vi även bekräftade att en mötesarrangör hedras med en nummerplåtskylt. 
ROTACYCLIST. 

§ 7 
Styrelsens årsberättelse upplästes och godkändes. 

§ 8 
Kassarapporten lästes upp och godkändes likaså. Se bif. kassaplan och budget. 
Åke framförde synpunkter angående dyra portokostnader. Post till Loxton i 
Australien var tung och dyrbar. Det beslöts efter förslag från Allan S, att den 
tunga posten till Australien stoppas. I stället tar huvudorganisationen en årlig 
redovisning av våra aktiviteter - per fax. 
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§ 9 
Anders E. läste revisorernas granskningsrapport, och styrelse såväl som kassör 
lämnades ansvarsfrihet för den gångna perioden.

§ l0 
Jan E. omvaldes för ännu ett år som ordförande.

§11 
Åke Strömgren valdes till skattmästare för två år, trots ett tryckfel i dagordningen 
(1 år). Mötet godkände dock detta. 

§ 12 
Till revisorer valdes Kjell Eriksson och Sergy Andersson med Björn Alm som 
suppleant för ett år. 

§13 
Valberedningen föreslog omval av sig själva, dock med byte av sammankallande. 
Mötet godkände detta, vilket innebär att Mats W. är sammankallande.

§ 14 
Inga motioner hade inkommit.

§ 15 
Sponsringparagraffen. Jan E. hade haft vissa kontakter, men ingen har visat sig 
villig. Urban i Skultuna, berättades det, hade haft kontakt med Moto-Speed, men 
inget intresse där heller, att dra fram plånboken. Vi var däremot välkomna någon 
gång att besöka trimningsverkstaden. Vi har tills datum tre VISP-medlemmar, 
en viss sponsring i alla fall. Björn Alm föreslog en allt bredare kontakt utåt, för 
att helt enkelt öka på föreningens ekonomi genom flera medlemmar. Kan man 
skaffa kännedom om mc-ägare vid sammanköming av matrikel och bilregister? 
Anders E. föreslog, att man genom MC-handlarne ev. den vägen kunde skaffa 
fram register. Mötet bestämde att styrelsen = ordföranden skulle ”titta på detta” 
och återkomma vid senare tillfälle. 

§ 16 
Dekaler, emblem mm. Jan E. har för flera månader sedan beställt ett 
provsortiment ”profil”-grejor frän Loxton. Vid påminnelse ett par dagar innan 
avfärd till Huskvarna, fick Jan beskedet, att dom var på gång. Vi ser fram emot 
dessa grejer vid höstmötet i Skultuna. Björn A. undrar om vi kan göra vad vi vill, 
eller om det finns vissa upphovsrättigheter? 

§17 
Kvällens program faställdes: direkt efter mötet visar Jörgen O diabilder frän 
Rotarys världskongress i Nice, därefter samling i matsalen, fönsterbord med 
”havsutsikt” har reserverats. 
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§ 18 
Mötet godkände att låta bli vidhålla Allan S’s forslag om att skicka ut deltagarlister 
for samåkning. 

§ 18 A 
Denna paragraf godkändes av mötet, eftersom Jan O inte varit tillräckligt snabb 
att avbryta mötesordföranden medels det behandlades valberedningsfrågor. 
Valberedningen föreslog i överensstänunelse med tidigare överenskommelse: 
- att Allan Segerberg väljes till viceordförande på två är och 
- att Anders Edberg väljes som styrelsesuppleant på ett är. 

Mötet godkände dessa förslag, Jan E. uttalade ett tack för en flitig och 
välarbetande valberedning. 

Kjell E. passade på att visa oss en ”manick”, som utläsar procentinnehållet av 
vatten i bromsvätskan.

§ 19 
Jan E. tackade deltagarna för deras frammöte, och avslutade mötet. 
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IFMR Sätrabrunn 1996 Höstmöte.
Kjell Erikson beretter
Rundturen gick till Skultuna och Messingsbruket där dom bjöd på kaffe 
och min fru Birgitta hade gjort smörgåsar hemma och var dit med. Tittade 
på Messingsbrukets museum, sen småvägar krokiga, till Surahammar och 
Motorcykelmuseet och Bruksmuseet, vidare till Ramnäs och lunch och visning 
av Schenströmska herrgården med omgivning, vidare till Ängelsberg och besök 
i Mulltimmershyttan, mera krokiga väger mot Norberg och Thorshammars 
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verkstad som startad 1896 och stängdes 1983, då dom bara gick hem och allt 
är kvar, remdrivna maskiner m.m. Kaffe på anrika Elsa Anderssons konditori 
startat 1916, men med färskt och gott bröd. Tillbaka till Sätrabrunn på regnvåt 
fin väg med en jättestor och fin regnbåge över hela horisonten. Görgen brukar 
prata om den än. På Sätrabrunn hade vi egen nyckel till bassängbadet så vi hade 
nattbad där. Trevligt. På söndag förmiddag var några deltagare som inte hade 
så långt hem med till Leif Ahnlunds ateljé, konstnären som målar motorcyklar 
och kungafamiljen, där vi blev bjudna på kaffe i deras kök. Arrangör var Urban 
Levin med bistånd av Kjell Erikson”
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1997
Nyt år med nye medlemmer

Vårmødet skulle afholdes på Österlen i Skåne med 
temaet ”Fritjof Nilsson (Piraten)”. Sergy Andersson og 
Jörgen Otzen var ansvarlige  arrangører og Hotel  Svea i 
Simrishamn var basen for mødet.

Det var første gang Danmark deltog i IFMR og var 
repræsenteret med Grethe og Kim Mejlvang, Gorm 
Albrechtsen, Tue Thomsen, Hans Jakob Sternkopf og Tom 
Heckmann. 

Jörgen Otzen berettede efterfølgende:
Deltagerne som kom längst bort från Falun och Jylländska 
västkusten hade varit uppe tidigt på morgonen den 9. 
maj och möttes vid lunchtid vid skånska gränserna, där 
de eskorterades till förste samlingsplatsen Bjärnum, mitt 
i Snapphanebygden. Här kåserade ”snapphanevetaren” 
Birger Olsson om händelser med snapphanar i 
Bjärnumstrakten. 
 
För att stanna i samma tema hade IFMR i samarbete med GASK, Göinge 
Armborst Skytte Klubb, anordnat en liten tävling i armborstskytte. Vinnaren 
blev Kim Mejlvang från Hörsholm RK i Danmark med MAX poäng, 3 ring - 
tior.
 
Gemensam färd på krokiga skånska vägar till anrika hotell Svea i Simrishamn. 
På lördagen gemensam färd runt på de nämnda platserna. En imponerande 
kortege med 26 blänkande, skinande motorcyklar i alla dess färger och typer. 

Årssmötet hölls lördagkväll och förerungens initiativtagare och ordförande 
sedan starten, Jan E. Johnsson, tyckte tiden vara inne att överlåta 

Jörgen Otzen

Sergy Andersson
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Simrishamn 1997

ordförandeklubben efter 5 år med mycket jobb bakom sig. Medlemstalet har 
sista året fördubblats. 

Ny ordförande blev Jörgen Otzen, som också varit med från fellowshippets 
början. 

I juni måned udsendte Jörgen Otzen et McRotary 
på 16 sider i A5 format, som blev forløberen for 
det McRotary vi siden har haft.

I tidningen eftersøgte Jörgen ny redaktør, som 
ville påtage sig opgaven med at fremstille 
tidningen fremover.

På et Tour de Fyn træf - det første danske 
arrangement - tilbød Hans Jakob Sternkopf 
sig som redaktør og Tom Heckmann som 
teknisk produktion.
Opgaven blev officielt overdraget på 
Høstmødet i Halmstad i august og Lars 
Holmqvist blev svensk pennefører.

Medlemstallet var nu forøget til 71, 
som fordelte sig med 8 fra Finland, 12 fra  
Danmark, 4 fra Norge og 47 fra Sverige.
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Den 14. juni indkaldte Hans Jakob Sternkopf til det første danske IFMR-træf, 
som fik en rigtig fin opbakning fra et stort hold svenske medlemmer. 27 personer 
samledes ved Kildebjerg rasteplads på Fyn og herefter blev det til en rundvisning 
af mange fynske godser og herregårde.

Höstmötet i Halmstad. 
Jörgen Otzen skrev efterfølgende i McRotary:

Ännu en gång med fin timing. Vi, som kom söderifrån hade valt att ha vår 
präst, Lars Holmqvist, Karlshamn RK, i vårt följe. Om någon, har Lars de 
vertikala förbindelser i ordning. Lars är visserligen inte så 
gammal, men lyckades med sin timing på lördagen, där 
det inte regnade. Turvädret var bra! det var inte för varmt. 
Hemresan var i strålande solskin, med vackra vyer över 
Hallandsåsen. 
Mötet samlade deltagare från en stor del av Skandinaviens 
yta. Längst färdvag hade föreningens nestor, Erich 
Platzgummar, Bollnäs RK, med en färdstracka på 685 Km, 
varje väg. Inte mycket mindre hade Jon Kordahl från Flisa 
RK i Norge.
Sammanlagd möttes 18 rotarianer, 6 medhavande hustruer på bönpallen till 
ett trevligt arrangemang runt Halmstad.
Första studiebesök var hos Halmstadpolisen. Kjell Klitthammar, Halmstad-
Tylösand RK visade runt på kommandocentralen. MC-polis Kai Adolfsson 
visade nya en-mans testpolisbil, med bl.a. avancerat dator- och video 
utrustning.

Fra det første danske IFMR-træf. Gruppefoto ved Krengerup Gods på Vestfyn

Erich 
Platzgummar
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Ett besök hos Svedinos Flyg- bil och mc-museum avslutade förmiddagens tur 
på krokiga halländska väger. En eminent lunch fick deltagarna på Laxbutiken, 
söder om Falkenberg. En del av det roliga i IFMR består i att utforska kultur
och kulinariska höjdpunket i det landskapet som besöks.

Eftermiddagen ägnades åt en färd söderut mot Halmstad igen, med besök på 
Eternellegården i Harplinge för till slut att besöka Sjörräddningen i Halmstad. 
Sjöräddningssällskapet, som är i privat regi, håller till i Grötvik.

Norsk klubmester i 1997

Jon Kordahl, fortæller:

Mitt  første møte var i Halmstad i slutten av august 
1997. Vi var 22 personer i alt.
Fra det høstmøtet har jeg skrevet at jeg som enes-
te normann tilstede skulle forsøke at øke medlem-
stallet i Norge med flere hundre prosent.

Mine første papirer fra IFMR er referat fra 
vårmøtet og høstmøtet 1995.

Jeg blev betalende medlem fra 1996. Vi var den-
gang tre norske medlemme: Erling Høydalsvik, 
Stein Tennebø og undertegnede J.K.

I brevet fra Jan E. Johnson står det: Takk for ditt brev og velkommen til vårt 
selskap.
Og hvilket selskap det ble! Det har vært 17 år  på to hjul som man bare kan 
drømme om. Å huske hva slags MC hver enkelt kjører gjør jeg ikke, men jeg 
husker ansikten og gleden i å mestre en MC. Alle turene som jeg har fått være 
med på. Alle menneskene som jeg har fått møte. Jeg ydmyk over alt jeg har fått 
være med på i IFMR regi.
Høstmøtet i Lillehammer 1999 var vi ca 50 stk fra Danmark, Sverige og Norge.
Det var det første møte for IFMR på norsk jord.
Ringkøbing, Kinna, Stockholm, Husum, Sjælland, Helisingborg, Vestlandet 
rundt, Lofoten, Island, Gøta kanal.

Dette er bare noen av de stedene jeg har fått være med på, med fantastiske  
lokale  guider.

Til slutt vil jeg ønske IFMR 20 nye gode år og gratulere med jubileet med ønske 
om mange fine turer og  at det gode vennskap må fortsette å blomstre.

Jon Kordahl
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1998
I begyndelsen af året skrev president Jörgen Otzen i McRotary bl. andet:

Vad händer då med IFMR i nordeuropa i år? Hvordan går det med det 
internationella samarbetet? Vi har just fått kallelse till årsmötet i Vest-Jylland, 
som jag personligt har stora förväntningar till. Jag har pratat med en del i 
telefon under vinteren, och tror, det kommer att dyka upp en massa nya 
ansikten på glada IFMR-are, som än så länge inte haft tid eller haft möjlighet 
att planera in fritiden på ett sätt, som gjorde det möjligt att vara med på de 
möten och träffar, vi haft de gångna åren. Dom har säkert via djungeltelegrafen 
hört hur otroligt roligt och ”hyggeligt” vi haft det på våra träffar. 

Danmark har ju haft en explosionsartad ökning i medlemstalet, icke minst på 
grund av Hans Jakobs envisa, städige, insats. Detta inte som någon kritik av 
den finska och norska klubbmästrarna. Vi har haft precis likadant som ni har 
det, om icke ännu mera besvärligt, som i en lång, lång backe rakt upp. Vi har 
dock fått så mycket omtal i Rotary Norden, att jag tror det blir mycket lättare 
för de två herrar att komma upp i liknande medlemsskaror! En annan sak, 
som inte det fanns för IFMR i dess yngra år, var internet. 

Medlemstallet var i april nået op 
på 104 medlemmer fordelt med 
57 S, 35 DK, 3 N, 6 FI og 3 fra 
Estland og Tyskland

Vårmødet i Ringkøbing, 
Den 22.-24. maj på Hotel 
Fjordgården i Ringkøbing, 
DK. Tue Thomsen og Gorm 
Albrechtsen havde lagt mange 
kræfter og fantasi i det store 
arrangement.

Tue Thomsen og Gorm Albrechtsen
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Hans Jakob Sterkopf skrev senere:
Så lykkedes det - ved samlet hjælp løftede vi det største arrangement i 
IFMR’s historie - Vårmødet ved Ringkøbing samlede mere end 60 personer i 
et veltilrettelagt og proffesionelt afviklet ”træf” - tak til Thue og Gorm som 
havde sat al deres ekspertise ind på planlægningen. Det var en kæmpeopgave 
som I løste 100% til alles tilfredshed. Tak for indsatsen.

Og tak til deltagerne fra hele Skandinavien. Da vi alle sidst på lørdagen lå 
- sad eller stod i græsset ude ved ”Strandgaarden” var der en stemning og 
hygge og samhør som jeg ikke har oplevet længe. Tak til alle jer der var med. 

På årsmødet blev Kim Mejlvang, DK, valgt som ny vicepresident og Anita 
Erikson, S, som ny kassör, da Åke Strömgren ønskede afløsning. Som ny svensk 
klubmester valgtes Henrik Lindley fra Knivsta.

Flymuseet ved Stauning. Det var en stor oplevelse da det gamle fly 
gik på vingerne

Kim Mejlvang Anita Erikson Henrik Lindley
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Høstmøde i Kinna
Næste store begivenhed var Høstmødet i Kinna, S. Det var Mark-Kinnaborg 
Rotaryklubb Västergötland, ved Peo Jonsson og Sture Ross, der havde 

påtaget sig at arrangere mødet i hjertet af ”Tygriket”. Två Skyttlar hotell- och 
konferensanläggning ved Öresjön utan för Kinna var basen for mødet.

Urban Levin rapporterade från höstmötet i Kinna  29 augusti.

1. Mötet öppnades av vice presidenten Kim Mejlvang Hørsholm RK.

2. Till ordförande/ordstyrer valdes Kim Mejlvang och till sekreterare Urban 
Levin.

3. Skattmästaren redovisar att det finns ca 20.000 kronor, vara 7.000 i 
Danmark och 500 i Norge. Inga andra stora utgifter är planerade än utgivning 
av McRotary.

4. Av styrelsen aktualiserade frågor: Vårmötet 1999 sker den 13-16 maj i 
Stockholmstrakten. Det är ej aktuellt att ha ”avrostning” på programmet. 
Detta skall vara gennomfört före träffen!
IFMR World Touring diskuterades. Beslutades att en enkät/
marknadsundersökning skall genomföras bland medlemmarna och redovisas 
i McRotary innan vårmötet.

Sentimentale afskedsscener foran nogle af de hytter hvor vi var indlogeret
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Klubbmästarnas roll och ansvar diskuterades. Mötet enades om att ansluta 
sig till den befattningsbeskrivning som är praxis inom Rotary; Areamanager, 
Koordinator av att bl.a. våra träffar ej kolliderar i tiden, Lokal / Nationell 
kassör.
Vidare diskussioner om klubbmästarens roll och fråga om klubbmästarna 
skall ingå i styrelsen tas upp på årsmötet i vår.

Text på bakre skyltar diskuterades utan att mötet kunde enas.

På vårmötet kommer förslag från Ole Basbøll och Per Manhardt.

5. Övriga frågor: Preliminär träff planeras Österlen / Bornholm av Hans 
Jensen i juni 1999. Kim delade ut tidningen ”Vi Men” med reportage från 
vårmötet.

6. Höstmötet ansvarar Jon Kordal för och genomför omkring Oslo den 22
augusti 1999.

7. Vice Presidenten avslutade mötet och riktade ett stort tack till Peo Jonsson 
och Sture Roos för trevligt arrangemang och bra vägval.
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1999
Fra årets begyndelse var der fortsat en positiv medlemstilgang. Matriklen viste 
116 medlemmer.

Vårmøde i Stockholm 
Henrik Lindley skrev i McRotary:

I dagarna mellan jul och nyår kom Urban och Kerstin och hälsade på hos 
Bettan och mig i Lagga. 
Tillsammans med Pertti 
och Riitta gjorde vi klar 
grovplaneringen för  vår-
mötet under Kristi Him-
melsfärdshelgen dvs. 13-16 
maj.
Planerna har ändrats 
något från de ursprung-liga 
tankarna och kommer nu 
att fokuseras på att bli en 
riktig Stockholmsträff. En möjlighet att bekanta sig med Nordens Venedig 
och den vackra huvudstad som Stockholm är. 

Om man får tro allt som tidningarna skriver om oss motorcyklister så vill 
man ha oss bakom lås och bom i fängelse. Vi skall denna gång självmant gå i 
fängelse. Vi skall bo på fängelseön Långholmen, mitt i 
Stockholm, som fram till 1975, under 200 år varit ett 
beryktat fängelse.

Det är numera fint renoverat till ett hotell och 
vandrarhem med mycket känsla bevarad.

Lars Holmqvist S, berettede fra vårmødet:

Fängslande vårmöte! 
Fredag morgon släpptes vi ut ur cellerna och körde 
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söderut till Sorunda där vi bjöds på äkta Sorunda-kaka. Den var mycket 
god och flera ville ha receptet, men det var hemligt. (Recept finns dock i 
”Sju sorters kakor”). Sedan körde vi mot Muskö. ”Lång och häftig väg och 
tunnel fram till Musköbasen”. Tunneln är tre kilometer minus tio meter! När 
vi parkerat räknade vi till 38 personer på 31 motorcyklar. 
På Musköbasen möttes vi av en kunnig och inspirerande officer som berättade 
om basen och visade oss runt. Där är 7 kilometer utsprängda gångar i berget. 

15 miljoner kubikmeter sten har sprängts bort. Vi åkte runt i ett litet tåg i 
de underjordiska gångarna och fick se flera dockor och verkstäder och blev 
alla otroligt imponerade. Totalt arbetar cirka 700 man nere i anläggningen. 
Besöket avslutades med lunch och sedan for vi åter till Långholmen för 
årsrmöte. Uppiggade av årsmötet embarkerade vi ångbåten Drottningholm 
in till city och gick till Gamla stan där vi fick en underhållande guidning 
i historien. Bland annat fick vi höra att Kristian den gode var verkligen 
god - det var inte han som startade Stockholms blodbad, det var en avsatt 
biskop! Vid Storkyrkan gick vi ner i värmen i källarvalv från 1300-talet, där 
vi förutom god middag bjöds på musikunderhållning och allsång på såväl 
danska och norska som svenska. Guiden Peter och Jan Skårstedt, som stod 
för underhållningen, fick oss alla på verkligt gott humör, med lite hjälp av Kim 
som bjöd oss alla på en snaps, till servitrisens stora förskräckelse. Kvällen 
avslutades med taxifärd tillbaka till cellerna.
 
Henrik gav oss stort beröm för att vi var klara i tid och hade god kördisciplin 
och därför blev vi utsläppta även på lördagen. Vi började med körning längs 

Vårmødedeltagerne på Musköbasen
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Södermälarstrand upp till Fjällgatan där vi njöt av utsikten. Sedan via Slussen, 
Kungliga slottet, Gustaf Adolfs torg, Tegelbacken, Centralstation, Sergelstorg 
(fotopaus}, Kungsträdgården och Strandvägen till Wasamuseet. På museet 
såg vi Wasa både i verkligheten och på film och sedan fick vi kaffe och bulle.
 
Åter på cyklarna körde vi till Nackastrand där vi parkerade och tog båt till 
Fjäderholmarna. Där bjöds vi ett utsökt sillbord i Rökeriet och fick tid att 
titta i alla hantverksbodarna och sola oss en stund. Efter 
båttur tillbaka till motorcyklarna tog vi farväl av våra 
finska vänner och vi andra körde på sköna vägar gen om 
Gustavsberg upp till Vaxholm. Därefter aktiv körning på 
underbart krokig väg mot Bogesund och sedan tillbaka 
till Stockholm.

På kvällen njöt vi av en utsökt god vårmiddag och god 
stämning. Bl a underhöll Jan oss återigen med gitarren 
med precis de sånger vi kan sjunga! Guvernören för 
distrikt Stockholm Norra, Göran Tollin, var inbjuden 
och visade sig inte bara vara en trevlig karl utan också 
stor motorcyklist, medlem i IFMR naturligtvis. Efter 
en god natts sömn styrde vi alla kosan hemåt. Då var 
det nästan inte alls varmt, sade Jörgen. På hemresan 
tänkte vi alla samma tanke: Tack Henrik och Urban för 
ett toppenfint vårmöte, krokiga vägar, Musköbasen, 
Fjäderholmarna, god mat och alla härliga IFMRare! 
Årsmødet gav nyvalg til Magnus Wretborn, S,  og Jan-
Anders Söderholm, FI, som henholdsvis svensk og finsk klubmester.

Långholmen hvor vi alle var indsat

Jan-Anders 
Söderholm

Magnus Wretborn
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Östersömötet 
var en anden af årets begivenheder!
Per H. Nilsson, fra Glemmingebro i Skåne og Hans 
Jensen fra Nexø på Bornholm havde forenet sig i et 
fælles dansk/svensk træf på først Bornholm og siden 
rundtur i Skåne.
Turen startede torsdag, hvor vi samledes på havnen i 
Ystad for at ta’ færgen til Bornholm, hvor Hans Jensen 
guidede os til Balka Søbad.

Bo Steen berettede bl. a. 
Fredag morgon startar 14 motorcyklar och 18 personer 
för att göra Bornholm. I väldisiplinerad kolonn, utan 
några bakhjulskörningar, glider vi sakta iväg. Först till 
Nexö hamn där Hans E har sitt varv - så till Aarsdale 
där Jörgen kan köpa rökt sill, så vidare till Svaneke-
Gudhjem där vi gör ett kortare uppehåll på Baltic Sea 
Glass för att beundra konstglas och flickorna som 
tillverkar dessa.
Att försöka  återintaga Hamershus bordlägges. Gruppen 
består av endast 6 svenskar som blir nedröstade av 5 
skåningar och 7 danskar.
Kl 16.00 går färjan tillbaks till Ystad där vi landar kl. 
18.30, tungt lastade p.g.a. kanske sista taxfree handeln.

Per H. Nilsson

Bo Steen

Hans Jensen

Lækre sild på Bornholm. Her ses Monica Ouchterlony og Birgitta Steén
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Nu är det dags för Per att ta befälet så han leder oss till Hammenhögs 
ålderdomshem för övernattning.
Är det inte fängelset i Stockholm så är det ålderdomshemmet i Hammenhög.
Stärkta av Per´s välkomstdrink promenerade vi så till Gästis för att gynna 
krögaren med hans subventionerade Skånska äggakaga med stekt fläsk.
Samtidigt gästas krogen av Pulpahornen något förstärkta med öl och Alte 
kammereren. Flera decibel högre än vad vi tillsammans kan åstadkomma i 
IFMR.
Lördags förmiddag tar Per oss till Bollerups slott som utbildar häst och 
lantbrukselever.
Vidare på krokig väg till Gyllebo (Ö. Wemmerlöv) skytteklubb. Nu skulle 
det skjutas lerduvor, men först serveras lunch i ett landskap med vildginst 
och lupiner i massor. Ni som är djurvänner behöver inte förfäras. De flesta 
lerduvorna landade oskadda mjukt och lätt i gräset.

Høstmødet i Lillehammer 
var næste store oplevelse. 50 entusiaster på 34 motorcykler satte kursen mod 
Norge.
15 mc’er mødtes ved Rådhuset i Oslo hvor 
klubmester Jon Kordahl ventede for at guide 
os til Hotel Radison i Lillehammer.

Magnus Wretborn, der var ny svensk 
klubmester, berettede fra høstmødet:
Jag blev på onsdagkvällen den 18 aug. 
upphämtad av 2 mc-rotarianer, Lars och 
Peter, för att köra upp till Dals Ed för den 
första nattens vila. Tidigt på morgonen 
därpå for vi genom ett härligt morgondoftande Dalsland på slingriga vägar 
till Norge och Oslo för att där kl 12 stråla samman med ett tjugotal mc-
åkande IFMR-medlemmar. Vår värd, den norske klubbmästaren Jon Kordahl 
och hans medhjälpare lotsade oss ut ur den kaotiska trafiken i Oslo mot 
den storslagna norska naturen. Vid ”Kongens utsikt” blickade vi ned över 
den vackra Tyrifjorden varefter vi slingrade oss norrut till Norges största 
insjö Mjösa vars västra strand vi följde upp till Lillehammer. Inte utan litet 
stelhet i rygg och ben nådde vi vårt dagsmål Radisson SAS Hotell alldeles vid 
olympiahoppbackens fot. Ett anrikt hotell där freden slöts mellan Norge och 
Tyskland 1945.

På fredagen började det verkliga åkandet. Med hotelldirektören på sin HD 
i spetsen for alla 46 deltagare på sina 32 motorcyklar till hoppbacken för 
gruppfotografering och efter en utblick över staden bar det iväg på sådana 
härligt kurviga vägar som bara Norge kan erbjuda. Det var säkert en och 

Magnus Wretborn, S
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annan fotpinne som skrapade i asfalten vid kurvtagningarna. Efter att ha 
kört ett tiotal mil nådde vi enastående vackra vyer över dalgångarna och efter 
att ha stärkt oss med mat och dryck på ett högt beläget gästis bar det iväg 
ned till Helvetet. Dit vågade sig också vår medföljande präst och han tyckte 
faktiskt inte att det var så varmt därnere. Denna jättegryta har vattnet skapat 
genom årtusendens forsande. Där nere i djupet var en estrad med mikrofoner 
uppbyggd för en aftonkonsert. 

På lördagen var det de tuffa pojkarnas och flickornas dag. Bob-åkning 
stod på programmet - inget för dem med 
dåliga ryggar och svaga hjärtan. I 100 
km /tim rusade de modiga ned för banan 
på gummihjul. 1 min och 5 sek för det 
snabbaste ekipaget. 3 G i kurvorna - det får 
väl huvudet att sitta nere vid stjärten om 
man inte har en stark nacke. Jag avstod.

Efter nogn timmes vandrig i en familjepark 
med panoramavideo, äventyrsslott, 
radiostyrda båtar och utställning om 

IFMR på det Olympiske skistadion i Lillehammer

Jon Kordahl, ansvalig for høstmødet, havde 
gjort utrolig meget ud af forberedelserne.
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oljeplattformar fortsatte vi med våra mc  1000 m  upp i bergen för att intaga 
en god lunch. Nedfarten gick snabbt i branta kurvor så att maten hade 
svårt att finna sig tillrätta därnere. Efter defilering i skidstadion for vid så 
åter till Radison Hotell för medlemsmöte, middag och prisutdelning. Även 
jumbolaget i bob-åkning fick pris - för visat mod.

President slips

På høstmødet 
i Lillehammer 
indstiftede 
Jon Kordahl 
presidentslipset, 
som han overrakte 
daværende president 
Jørgen Otzén.

Klenodiet har 
siden fulgt med 

presidentembedet 
og ses her på den 

nuværende president 
Per Silsand
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2000
Året startede med et væld af aktiviteter. Mødekalenderen viste 15 arrangementer!
startende med: Bakken åbner, København. Förarträdning i Halmstad. Mjøsa 
Rundt i Norge. Dagstur: Övregården, Kinna. Sverige. Clausholm-tur i Silkeborg, 
DK. Bjärre 1-dagstur i Sverige. Jyllandsmandetur i maj. Sternfahrt: Husum, 
Tyskland. Vårmöte 2.-4. juni i Nyborg, DK. Distriktskonferens: i Nordkapp, 
Hammerfest, N. Sommarrodel i Rättvik, Dalarne. Midsommerfest: i Yngsjö,  
Sydsverige. Höstmöte på Åland/Finland. 
Bakkens lukning 28. august, København. 
Sønderjyllandstur i  Danmark.

Vårmødet i Nyborg, DK
med Hans Jakob Sternkopf og Tom 
Heckmann som arrangører.

Bo Steen berettede fra mødet:
Torsdagen den 1 juni var vi en liten förtrupp som anlände 
till Nyborg framåt kvällen. Nyborg, som ligger på Fyn, där 
Storabältsbron slutar eller börjar, är en liten vacker stad 
från medeltiden. Staden eldhärjades tyvärr i sept. 1797 
då det mesta ödelades men återuppfördes dock  med den 
bestämmelsen att husen skulle byggas helst i sten med tak 
av tegel.

Ni, som brukar läsa denna förträffliga tidskrift, har inte 
kunnat undgå att se programmet för årsmötesträffen, vilket här inte kommer 
att upprepas, utan jag konstaterar att Tom och Hans Jakob, sitt lands 
ambassadörer, lyckades visa upp sitt Fyn-Aerö från dess absolut bästa sida. 
En strålande solskensdag på mer än ett sätt.
Den långa raden av motorcyklar uppskattades av både befolkning och oss, 
som var drygt 80 personer på 54 mc.

Några tyska medlemmar hade också mött upp med bl.a. presidenten för 
Tyskland-Österrike-Schweitz, som glatt vinkade till folket från sitt stora 
sidovagnsekepage under kraftigt högtalarförstärkt bumpamusik. (han satt 
dock ned på sitsen).

Bo Steén

Hans Jakob          Tom
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Våra värdar hade sett till att vi på kvällarna fick både lekamlig och andlig 
utspisning. 
På fredagen underhöll tre inhemska folkmusiker och på lördagen modernare 
tongångar med en ung sånglärka kompad av en likaledes ung pianist.

Vår egen Jan Skårstedt som kom med gitarren på Ann-Christine´s rygg, hjälpte 
till att fylla ut eventuella dödpunkter med fina låtar i både matsal och bar.
Eftersom värdarnas ansvar för programmet gick ut på söndagen kl. 09.00 

började det fölaktligen att regna kl. 
09.45. Tack Tom och Hans Jakob för 
en oförglömlig helg.           Bo Stéen.

Årsmødet gav nyvalg af Lars Holm-
qvist, S, som president og Gorm 
Albrechtsen, DK, blev ny vicepresident.
Mötet beslöt att medlemsavgiften skall 

vara oförändrat 30€. Inträdesavgiften är 30€. 

Ny verdenspresident:
Anita Erikson berettede:
För första gången i IFMR´s relativt korta historia har skifte av världspresident 
skett vid ett Rotarymöte och inte genom brev- och telefonkontakter. Den 
stora händelsen ägde rum på den för oss alla välkända gården Köpinge Hill i 
lördags (13/5) med närvaro av IFMR-medlemmar från åtta nationer.

Dagen innebar många kära återseenden för dem som åkt tillsammans i 
Sydafrika. Kvällskonversationen hölls till stor del på engelska eftersom det 

Vårmødeholdet på Torvet i Ærøskøbing

Lars Holmqvist
Gorm 

Albrechtsent
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fanns gäster från Holland, 
Belgien, Australien och 
Frankrike förutom danskar, 
svenskar och en norrman från 
vårt eget chapter. Efter att ha 
njutit den helstekta grisen med 
därtill lämpade drycker vidtog 
den högtidliga delen av kvällen. 
Standar överlämnades till både 
gäster och värdar, innan der var 
dags för David Lamb att efter två 
år som världspresident lämna 
över befattningen och nålen 
till Jörgen Otzén. Jörgen själv 
tycktes dock mena att det mer 
var fråga om att vara diktator än president, det gällde bara att se till att andra 
gör det man säger till dem att göra. Kvällen avslutade med dans till Bo och 
Birgitta Steens eminenta musik.

Høstmøde på Åland
Magnus Wretborn, Sveriges klubmester berettede fra 
dagene på øerne:

Med spänd förväntan grenslade jag min glidare en 
torsdagsmiddag för att utmed Vätterns östra strand och 
genom Östergötland och Sörmland i allt annat än glidarfart 
försöka nå fram till Kapellskärs vandrarhem innan  vandrarhemsvärden 
gått för dagen och mörkret fallit på. Trött i rygg och armar kom jag fram 
till hemmet, där jag strålade samman med flera andra IFMR-medlemmar. 
Jag hade blivit tilldelad en säng på kontoret, där jag tillbringade natten 
tillsammans med en mängd toapappersrullar, adventsljusstakar, broschyrer 
och en massa madrasser. Fick trösta mig med att 110 kr för den natten tärde 
inte mycket på färdkassan.

På fredag morgon for vi med väl surrade mc på lugnt vatten till Mariehamn 
och inkvarterades på hotell Cikada med betydligt bättre standard med bar, 
restaurang och swimmingpool. I den senare var det skönt att skölja av den 
svettiga kroppen efter 10-15 mil mc-åkning både fredag och lördag. Vattnet 
var nog inte så klart i poolen efter detta. Himlen var dock stundtals klar 
och inbjöd till härlig mc-åkning kors och tvärs på ön. Vissa hus for vi förbi 
åtskilliga gånger men vad gjorde detta när man for på härligt kurviga vägar 
genom ett mycket vackert landskap. 

Jörgen Otzen og David Lamb

Magnus 
Wretborn
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Vi blev mycket väl guidade på ön av Ulf  Wickström, rotarian på Åland som 
såg till att vi fick se det bästa ön hade att visa. Inlagd på turerna var också 
intressanta besök på Calvadosbränneri, fiskemuseum, Ålands parlamentshus 
och viltsafari bland strutsar, ankor, vildsvin och dovhjortar. En härlig 

strutsmiddag  med läppjande 
på Ålvados (Ålands calvados) 
avslutade lördagskvällen  där 
också presenter utdelades. 
Undertecknad blev oförtjänt 
tilldelad pris för blankaste 
mc. Konstigt var detta, för 
putstrasan hade glömts 
hemma och halva mc:n var 
nedstänkt av oljeläckage från 
trasig packning -  kanske var 
det avsett som tröstpris.

Arrangör för det hela har varit IFMRs finske klubbmästare Jan-Anders 
Söderholm, som  lyckats väldigt bra, där allt klaffat mycket fint.

Jag vill på IFMR:s svenska medlemmars vägnar och  för min egen del framför 
att hjärtligt tack till Jan-Anders!

Ca. femti personer var i dagene 18. til 20 augusti forsamlet til det årlige 
Höstmöte. Bildet er taget ved Ålands jagt och fiskerimuseum i Kärringsunds 
fiskeläge.

Jan-Anders 
Söderholm Ulf Wickström
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2001
President Lars Holqvist skrev i McRotary:
Vilka härliga framtidsutsikter för oss IFMRare! Vi blir fler och fler trevliga 
medlemmar. Vi har fått göra reklam för oss i Rotary Norden (Tack, Hans 
Jakob). Också det innebär fler medlemmar. Är det så att fler motorcyklande 
Rotarianer kommer med oss eller har fler Rotarianer köpt motorcykel när de 
hört om IFMR? Nu hoppas vi i styrelsen och de som arrangerar årets möten 
att alla skall uppskatta våra arrangemang. Vi hoppas att vi blir många både 
på vårmötet i Göteborg och höstmötet i Dalarna. 

Som att gå ut med hunden!
Att köra motorcykel är som att gå ut med hunden. (En HD lär till och med 
markera revir!) Om jag går ut med hunden hälsar jag på andra hundägare. 
Många frågar om hundens namn, kön och ålder. Några säger ”Oh, vad söt 
han är” (Ibland har jag tänkt fråga, vad de tycker om hunden).
Samma saker händer när jag kör motorcykel. Vi motorcyklister hälsar på 
varandra. 

Da matriklen udkom i april måned var medlemstallet nået op på 191.

Höstmöte i Göteborg
Lars Bergfelt, Göteborg, havde fået ansvaret for at arrangere årets vårmøde og 
på invitationen stod: 
Välkomna IFMR:are till årets vårmöte vid ”västkustens pärla” Göteborg.

Douglas berettede fra mødet:

Värdarna för detta årsmöte, Lars Berg-
feldt med hustru Eva samt Nils Sylvan 
med hustru Ann-Margret, hade gjort 
sitt yttersta för att vi skulle trivas. En 
gourmethelg, som sätter sina spår på 
mer än ett vis. Ett stort tack till er 
som under det gångna året  testat alla 
rätterna för att därefter bjuda på det 
bästa. 

Lars Bergfelt Nils Sylvan
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Säröhus ligger på första parkett från havet. Tänk att sitta och inmundiga 
en utsökt middag samtidigt som den nedgående solen lägger skärgårdens 
mörkskuggade kubbar i en purpurfärgad vattenspegel eller en frukostbyffé då 
denna skärgård vaknar med sjöfågel och en strålande sol.

På fredagen gjordes en liten tur i Halland med bl.a. ett besök på Tjolöholms 
slott.
Lördagen, som var den stora utflyktsdagen, samlade 55 motorcyklar till 
Orust, tio av dessa från Tyskland och två från Belgien. 

Årsmötesförhandlingarna som ordf. Peter Berggren lyckades lotsa igenom på 
48 minuter visade på en enhetlighet och en gemenskap som  det inte går att 
förändra. Och varför skall man ändra på något som är bra? (en motion härom 
hade nämligen inlämnats)

Något förändrad blev dock styrelsen då Tom Heckmann blir vår nye sekre-
terare. Danmark, Norge og Sverige fik alle ny klubmestere med henholdsvis 
Jan Skytte Pedersen, Jan Arne Aas og Olle Ström.

Der var trängsel på hamnen - 55 motorcykler med førere og passagerer 
stillede op til gruppefoto.

Tom Heckmann
Sekretær

Jan Skytte
DK klubmester

Olle Ström
S klubmester

Jan Arne Aas
N klubmester
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Høstmøde i Dalarne
Jan Ouchterlony havde opgaven med at etablere årets høstmøde og han havde 
valgt Borlänge Värdshus som samlingsstedet. Igen havde Douglas opgaven med 
at berette fra mødet:

När man berättar om Borlänge 
måste man nämna Jan 
Ouchterlony och Gustav Vasa.
 
Den förste, som är mera 
känd och inte behöver någon 
närmare presentation, var 
under dessa dagar värd och 
arrangör. 
Den senare blev ju med 
tiden Sveriges konung, men 
dessförinnan gömde han sig för 
danskarna i Ornässtugan, en 
imponerande timmerbyggnad 

från sent 1400-tal. Här gjorde han den berömda dassflykten, Gustav alltså, 
med benäget bistånd av gårdens hustru. Året var 1521. Numera kan man inte 
gömma sig för danskarna.
 
Vår herde, jag syftar på Jan och ej på vår president, förde oss Runn runt, där 
vi förutom Ornässtugan även hann gör ett besök nere i Falu Koppargruva 
medelst mc. 

För mig, som lider av svindel, gällde det att koncentrera sig på framhjulet och 
hoppas på att bakhjulet skulle följa efter. 

En mycket sakkunnig guide, rotarianen, lundensaren Tommy Fors berättade 
om gruvans historia och skrönor. 
 
Lördagen 25 aug 
Med visselpipa, piska och 
pistol lyckas Jan med det svåra 
konststycket att samla hjorden, 
samt med benäget bistånd 
av kofösare Urban, få iväg 
densamme Siljan runt. Det är 
mycket runt i Dalarna. Runt 
gick det också när vi körde ner i 
Dalhalla. Guiden på platsen, Liv 
Bergman, berättade att Dalhalla 

Liv Bergman, guide i Dalhalla

Jan og Monica Ouchterlony

Jubi skrift.indd   61 14/03/12   10.18



62   IFMR Norden 20 år 2012

väcktes 1991. Det svenskaste av det svenska är inte snapsen utan dalahästen. 
Ett intressant besök av tillverkningen härav. 

Tack Jan for ditt arbete med denna höstträff. Även om Monica säger att Jan 
kört en enmansshow så har du nog fungerat som ett bollplank. Vi hade inte 
bara tur med vädret. 

Falun Koppargruva
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2002
Vårmøde i Kgs. Lyngby, DK

2002 er 10-året for IFMR’ stiftelse og 
der var lagt op til en festlig fejring på 
vårmødet.

Kim Mejlvang havde fået overdraget 
opgaven og fundet frem til at Hotel  
Frederiksdal ved Mølleåen skulle være 
mødestedet.

Anita og Lars Erikson berettede:
Efter morgenmad på fredagen var det bara att gå ut och 
ställa sig på hotellets gård och hälsa på garnla och nya 
vänner med kortare restid. Alla fick sina rum och bar in 
sin packning och var i god ordning uppställda för avfärd 
kl. 10.00.
 
C:a 40 motorcyklar, med Ole Basböll i täten, körde mot 
Kastellet nästan i Köpenhamns city. Några hade varit 
väl ivriga att få komma ut och köra och hade inte lyssnat på instruktionerna 

om formationskörning så Kastellet blev intaget 
av motorcyklar från två håll. Vi samlades i alla 
falllyckligt där, parkerade exklusivt på reserverad 
plats och fick en kort information av Ole innan 
vi släpptes ut att upptäcka det på egen hand. Jag 
har varit i Köpenhamn många gånger och ändå 
aldrig upptäckt denna pärla, trots att jag tidigare 
bl.a. besökt Frihedsmuseet, bara ett stenkast bort. 
Ole berättade att det är en mans verk att Kastellet 
blivit det vackra område det är nu, Maersk Mc-
Kinney-Møller. Det skulle visa sig under dagen att 
köpenhamnarna har mer att tacka denne man för.

Kim Mejlvang

Hans Jakob Sternkopf

Lars og
 Anita Erikson

Ole Basbøll
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Årsmødet under ledelse af Hans Møller Olsen blev hurtigt 
afviklet og gav nyvalg på presidentposten, som blev 
overdraget til Hans Jakob Sternkopf.

Næste punkt på programmet var festmiddag og fejring af 
IFMR 10 år. Ole Basböll iklädde sig skickligt rollen som 
toastmaster och lyckades med hjälp av statistik (och lite 
fantasi) bevisa att det var ytterst sannolikt att Paul Harris 
hade kört runt i Chicago på en HD. Paul Harris skulle 
därmed vara den egentlige grundaren av IFMR. Hans 
Jakob kontrade senare med att i bibeln nämns Harley, Davids son, vår ex-
president gav inget genmäle på detta, Kvällens hedersgäst var Jan E Johnson, 
som toginitiativ till grundandet av IFMR och som arbetade ensam ganska 
länge innan ett fellowship för motorcyklister förverkligades. Jan E. berättade 
hela historien. 
Jan E hedrades för denna insats för oss alla med ett ständigt hedersmedlemskap 
i IFMR. Lars, vår avgående president, gjorde en kavalkad av IFMR genom 
åren och vi fick bl.a. veta att det är manligt att åka utan kåpa. Efter många 
talares rad avslutades kvällen med jazzmusik och dans för dem som ville.

Høstmøde i Kongsvinger
Olle Ström skrev om mødet:
En bättre sammanfattning av Höstmötet kan 
man väl inte ha. Att det dessutom är Höst-

mötesgeneralens och vår norske klubbmästare 
Jan Arne Aas ”signatur” gör det hela ännu bättre 

och äkta. Fyra fantastiska föredrag – två festdagar och härlig MC körning, 
tillsammans bildar ramen för ännnu en fin IFMR upplevelse.

50 glada och förväntansfulla deltagare från Norge, Sverige och Danmark 
samlades till fredagslunchen på Kongsvingers hotel. 

Kongsvingers festning dags för 
dagens andra rotaryföredrag. Traditi-
on och stil i fin Rotaryanda och med 
en berättarkonst som kunde få vilken 
humanist som helst att intressera 
sig för byggande - stridsstrategier - 
anfallsvinklar och taktiska lägen. 
Stilfullt var det även med ”skummet 
melk” och sugrör som en lätt för-
friskning. Dagen till ära togs även idé 
sprutan fram för påfyllning. 

Olle Ström Jan Arne
Aas

Skumma mjölk är bra för hälsan

Hans Møller Olsen -
første danske medlem
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Middag i festningens Kassematt.
Römmegröt med röd saft, öl, akevitt och speke-
mat. Traditionsenlig norsk kraftkarlsmat. San-
nerligen vilade akevitten gott på römmegröten. 
Kaffe kokt över kvällens diskmaskin ”den öppna 
spisen” fulländade bilden av förläggningsrum för 
soldater. 
Allsången  och de glada historierna gjorde kväl-
len till ett stort minne. Dagen var till ända och 
övningsändamålet uppfyllt  - Enjoy Rotary - og 
husk at leve!

Efter välbehövlig vila och alla som vanligt nyt-
ankade, var det dags för en 200 kilometers tur. 
Mot Morokulien, över berg, runt sjöar, slingrande vägar. Trevligt och vackert 
i skön fart. Kaffe och trevlig information. (Dock sätter ”åldersnojan” in när vi 
pratar om Morokulien och de svenska/norska  radioprogrammen av Lennart 
Hyland mfl. Det var ju länge sedan!)  

Mer betagande natur och vidare mot ”Flyktingevika” en riktig utgångsplats  
för utslussning  av norrmän till sverige i ett stycke verklig krigsromantik när 
det är som bäst ur verklighetens 1940 tal. Intressant och oemotståndligt, vi 
får inte glömma bort att komma ihåg att det är bara dryga femtio år sedan 
och på alvar.

Här efter togs sedan ett järn grepp i uppdelning i tre grupper - den vanliga 
touringgruppen - grusgruppen - busgruppen dom som ville köra lite fortare 

Rømmegrød i Kasamaten

Gruppefoto med Fæstningen i baggrunden
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under en stund. Ett gott initiativ under säker ledning.
 
Bad, vila och lunch gör alltid gott efter lite njutning.
Planering är en styrka. Jan Arnes plan höll nästan exakt. Det blev tid för 
kamratligt umgänge och relax också. Nyttjande av pool, gräsmatta, det här-
liga vädret, en  välförtjänt ”avsittningsöl” och lite allmän tid att sparka däck, 
innan lördagskvällens festmiddag.
      
Glädjen under mötet förbytts snabbt till den nya glädjen i att det snart är 
dags för ett nytt möte, Vårmötet. 

Festmiddag på græsplænen
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2003
Også i 2003 var turkalenderen velbesat med aktiviteter i alle fire lande. Dagfinn 
Christensen, Mo i Rana, lagde for med en snowmobiletur i Hemavan, S.
Medlemstallet var ved matriklens udsendelse i april måned på 182 medlemmer.

Vårmødet var planeret til Östergötland
Den svenske klubmester: Olle Ström, var den ansvarlige og han skrev i 
klubmesterens spalte: 

Enligt plan kommer 
det att bli ett härligt 
vårmöte. Jan Johansson 
från Ödeshög håller 
energiskt på med 
planeringen av en 
mycket udda  aktivitet,   
Thora Berggren kör 
Östergötland runt på 
jakt efter den ultimata 

kurvan och den rena asfalten. Själv ligger jag bekvämt tillbakalutade och 
inspekterar hotellets facilitetet. Det ska bli kul att träffas på Yxnerum! 

Jan Arne Aas rapporterede fra mødet:
Varm velkomst ved klubbmester Olle Ström møtte vår svensk/norske kortesje 
på 11 mc’er med Urban i spissen og Jon ”behind” da vi lett forsinket gled inn 
på parkeringsplassen ved hotellet fredag.

Rekord-deltagelse?
Over 80 (86?) deltagere på nær 60 (57?) herlige mc’er i alle klasser sik-sakket 
seg etter Thore Berggren som loset oss trygt og sikkert - på utrolige mc-veger 
- mot fergen over Østersjø-fjordarmen ved Stegeborg - hvor vi rullet inn på 
en stor parkeringsplass hvor det var utlagt treplater til sidestøttene til våre 
mc’er.
Alle var nysgjerrige og motiverte for kunnskap om slottsruinen da Thore tok 
ordet og holdt et velformulert, levende og interessant foredrag om Stegeborg.

   Olle Ström         Jan Johansson  Thore Berggren
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Vi applauderte Thores eminente forelesning som frisket godt opp i våre gam-
le skolekunnskaper, entret deretter våre mc’er og tok oss tilbake til hotellet.

Årsmøte, middag og entertainer 
Under IFMRs årsmøte samlet våre ledsagere 
seg ved hotellets oppvarmede svømmebas-
seng – og en herre i kjole og hvitt dukket 
opp. Han sjarmerte og moret, til og med 
masserte våre damers skuldre, så det var en 
munter forsamling vi møtte etter det tradi-
sjonelle årsmøte.
I det herlige sommerværet gav hotellets 
grillmiddag med gode venner ved bordene i 
haven, entertainerens muntre innspill og ikke 
minst aktivisering av oss, en fin avslutning av 
vårmøtets første dag.

Lørdagsudflugt
Lørdag morgen skinte solen - frokost ble inntatt ute - og presist kjørte vår 
kortesje ut på enestående flotte Östergötlandske mc-veger - over berg og dal, 
langs vassdrag i en l-a-a- n-g rekke. Vi tordnet gjennom landskapet!
Så kom vi til fika ved Pensionat Sommarhagen! Vi kunne tenkt oss å ta 
inn hos Birgitta & Lasse. Pensionat med pengesedler i taket, strengt skilt: 
”Tobaksrökning och spottning strängelig förbjuden!” og nydelig oppdekket til 
oss med mat og kaffe.
På vegen videre passerte vi minnesmerket over de politimenn som ble drept 
etter et bankran – og stadig de flotteste mc-veger, til vi stoppet i skogen! 
Vi var kommet til Hässelvads gamle vanndrevne rammesag ved Sättra! Det 
fortalte Jan Johansson oss om: En vanndrevet kvern på stedet er inntegnet 

på et kart fra 1704. Kvernen ble ombygget til enbladet 
rammesag i midten av 1800-tallet. Allerede i 1882 kom 
flerbladet støpt rammesag på plass, den ytre dammen 
ble bygget i 1908 og  vannturbin i stedet for vannhjul i 
1936, og driften fortsatte helt til 1958. Så tok Ödeshögs 
Hembygdsförening over sagen, etablerte et ”sågarlag” av 
erfarne yrkesmenn, reparerte sagen og fører tradisjonen 
videre. Hver 1. lørdag i mai arrangerer Hembygdsförenin-
gen ”Sågardag” hvor sagen går og virke etter gamle mål 
blir produsert.

Jan fortalte levende og kunnskapsrikt – alle ble oppslukt 
av historien og satt virkelig pris på tiltaket Jan fortalte om.
Så startet sågarlaget - i fine gamle arbeidsklær, sagen opp! 

Kvällens tävling/konkurrence - en kivi 
op af det ene bykseben og ned af det 
andet - vinnare blev dette par.  

Jan Johansson
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Årsmødet
Årsmødet nyvalgte Jan Arne Aas til ny sekreterare. P.O.Kjelborn blev ny svensk 
klubmester. Dagfinn Christensen ny norsk klubmester og René Bjørklund blev 
ny dansk klubmester.

Høstmødet i Hirtshals, DK
var henlagt til det nordlige Jylland hvor Lis og Knud Molsen havde påtaget sig 
opgaven. Hotel Skaga var udpeget og forsamlingen blev budt velkommen af 
byens erhvervschef.

Lene Bjørklund refererede:
Torsdagens deltagere brugte fredag formiddag til besøg på 
det spændende Nordsøcenter vis à vis Hotel Skaga.
Dagens udflugt gik mod Tornby Bjerg, hvor der var en 

Hässelvads gamle vanndrevne rammesag

Dagfinn 
ChristensenJan Arne Aas Rene BjørklundP.O.Kjellborn
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pragtfuld udsigt. Hastig videre til fiskerlejet Løn-
strup, der er mere kendt som en hyggelig turistby. 
Indbyggertallet mangedobles i sommermånederne. 

Længere sydpå så vi på den nedstyrtnings 
truede Mårup Kirke.

Præcis afgang til badebyen Løk-
ken til lagkage og kaffe samt for de 
fleste en spadseretur, inden returnering 
til Hirtshals. 

Medlemsmøde
Her blev det oplyst at både presiden og vicepresiden ville afgå på vårmødet i 
2004 så nye emner skulle findes. 
Kassöreran redegjorde for den økonomiske situation, som må betegnes som 
værende meget  fin med ca. 19.000 euro på kontoen. Det er fortsat McRotary, 
som udgør den største udgiftspost.
Jan Skytte Pedersen, DK, stillede forslag om en international skandinavientur 
og stillede sig selv til rådighed som initiativtager såfremt der kunne stilles med 
en norsk og en svensk medaktør som også ville arbejde på sagen. Det blev 
vedtaget at klubmestrene i Norge og Sverige skulle udpege disse medlemmer.

Lene Bjørklund berettede videre:
Aftenen bød ud over lækker mad og hyggelig samvær på musikalsk under-
holdning af  lokale talentfulde søstre på  8 og 10 år. De spillede på klaver og 
violin, og gjorde sig også godt i neje disciplinen.

Dronninglund kunstcenter

Knud Molsen
Lis Molsen
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Ovenpå en god nats søvn mødtes 
vi 8.45 skarp for at køre tværs 
over Vendsyssel på den smukke 
og kuperede Jyske ås. Vores fore-
stilling om at Nordjylland er fladt 
og kedelig fik et skud for boven. 
Formiddagskaffen blev indtaget 
på Dronninglund kunstcenter, 
hvor svenskerne var imponerede 
over det danske wienerbrød. 

Stoppet blev afbrudt af en BMW’s 
boxer snurren. Knud var kørt, vi 
andre sprang på cyklerne for at 
komme med  på endnu  en beta-
gende tur langs Kattegat nordpå forbi Sæby og gennem Frederikshavn og til 
Skagen. Fiskebuffet blev indtaget i et af Skagens berømte pakhuse på hav-
nen. De mange turister beundrede vore prægtige maskiner, som efter ordre 
fra krofatter omringede bygningen.

Inden de langsomme blev færdige med at slå mave, var de første i den lange 
kolonne nået til Grenen, hvor der blev budt på tur med Sandormen til Dan-
marks nordligste spids. Herfra fortsatte turen sydpå gennem Gl. Skagen til 
Råbjerg Mile, hvor vi travede i Ørkenen.
 

Britta og Nils Malmgren fra Kungälv, S 
var flittige deltagere på møderne

Der var også Ninbustræf 
på Skagen
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På hjemturen var der en afstikker ved Tversted, hvor den mobile Cafe (Lis og 
Knuds datter og svigersøn samt barnebarn) var opstillet.

Efter hjemkomsten ventede drinks i baren og efterfølgende festmenu. Her 
var dagens underholdning harmonika musik med indlagt fællessang. 

En stor tak for det gode arrangement, Lis og Knud havde lavet helt alene. 
Alt godt får en ende, efter morgenmad søndag var det tid at spredes over 
Norden. Mc’er blev sadlet, og turen gik hjem.  
 

Udsigt over Vesterhavet
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2004
I vinterens løb havde der været en del debat og mange meningsudvekslinger, 
som ikke gjorde det helt nemt for den siddende styrelse.

President Hans Jakob Sternkopf skrev bl. a. i 
årets første McRotary:

Hvor er vi på vej hen?
”Ja, det kan jo godt lyde underligt når en 
president spørger sine medlemmer om, hvor 
vi alle er på vej hen. 
Svaret burde være indlysende - vi er på vej 
mod endnu en dejlig sæson med sol, godt vejr 
og dejlige kurvede veje – men helt så enkelt er 
det alligevel ikke.
IFMR NORDEN er nu snart 12 år gammel 
og noget af vores barndoms uskyld er ved at 
forsvinde – den smukke tid hvor ansvar og 
pligtfølelse blev taget med et smil.

Nu er vi pludselig blevet voksne og har nået den alder, hvor vi vil have lov til 
at kritisere alt og alle uden hensyn til regler og forordninger.

Kritikken bliver altid vendt imod autoriterne - som jo desværre ikke kan 
benytte den samme retorik i deres svar – de er bundet af demokratiet og skal 
følge de aftalte regler. Gør de ikke det, er der tale om magtmisbrug.

Og hvor vil jeg så hen med dette? 
Jo - bestyrelsen er i vinterens løb blevet bestormet med forskellige krav om 
handling - og nogle af de handlinger ville indebære at demokratisk indgåede 
aftaler skulle ændres - kritikerne krævede ”her og nu” aktion.” Nu er vi ende-
lig samlet – os fire i bestyrelsen – og svarerne er blevet sendt ud – handlin-
gerne er trådt i kraft – og alt burde således være i orden. 

Hans Jakob Sternkopf
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Men tilbage sidder der så en lille orm og gnaver – fordi hvad er det som vi 
har oplevet – hvilken form for tone er der pludselig kommet ind i IFMR NOR-
DEN – hvor er glæden pludselig blevet af – hvor er den uskyldige stemning 
og hvor er den afslappede livsstil blevet af? Er den væk for altid – tabt midt 
i regler og forordninger og love og kævl og splid? 

Hvor er det synd for IFMR NORDEN – hvor er det synd for dig, at denne 
barndom nu er væk.

Kære læser – jeg har før sagt, at jeg ikke vil ende som en Runkador – en 
gammel hanelefant der ikke er veltilpas i flokken og som ødelægger alt på sin 
vej. Tiden er nu inde hvor jeg skal forsøge at undgå denne skæbne og det vil 
være med glæde og lettelse når jeg til årsmødet hænger ”træ-slipset” om den 
næste presidents hals i håbet om, at han kan tage fat med barnets uskyld og 
genskabe det dejlige IFMR NORDEN som vi alle holder af.

www.IFMR-NORDEN.org
er adressen på den nye hjemmeside som er kommet på 
nettet. Vores medlem Thore Berggren har tryllet med 
mulighederne og konstrueret en perfekt side med god 
oplysning om hvad IFMR-NORDEN står for.

På Høstmødet 2003 gav bestyrelsen ”grønt lys” for at vi 
fik et ”visit-kort” på nettet, hvor rotarianere, der ikke er 
medlem, kan søge oplysning om vores fellowship.

Vårmødet var henlagt til Svendborg, DK 
med Hans Jakob Sternkopf og Tom Heckmann som ansvarlige. 

Jan Arne Aas, N berettede fra mødet:
Da vi rullet inn til vårmøte mellom bygningene på 
Hotell Christiansminde i Svendborg - da var det ”som 
det skulle vært i går”, jeg mener alle våre tidligere 
IFMR-treff: mengder av flotte motorsykler glitret i solen 
- smilende glade, nikkende og vinkende mennesker - 
der var gamle venner og nye som vi gledet oss til å 
bli kjent med. Vertskapet Tom og Hans Jacob gav alle 
smilende hjertelig velkomst. Og så kikket vi rundt - 
hadde kanskje noen som vi savnet på deltagerlisten 
allikevel kommet? 

Vårmøtets arrangement, hotellbekvemmeligheter og 

Tore Berggren

Jan Arne Aas
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beliggenhet var perfekt - det vakre Svendborg Sund glitret - vannet i sundet 
var meget koldere i år - enn det var på forrige Fynske vårmøte, men de flotte 
båtene var flere. 
Opplevelsene fredag med den korte mc- og spaserturen, møtet med 
Svendborgs Borgermester, et effektivt og godt gjennomført årsmøte og ikke 
minst aftenen med den forrykende flotte HC Andersen-kabareen glemmer vi 
vel aldri. 
Lørdagsturen - kontrollert på de fine smale, svingete fynske veier - alleer med 
duftene syriner på begge sider - høye kastanjetrær i full blomst - også rødfargede 
pittoreske bygninger, blå sjø med skum på bølgetoppene, oppholdsvær med 
mye sol, lite sjenerende vind - de vel forberedte stoppesteder med havnemiljø, 
befaring med sys¬temmøbler og brunsvigerkake og ikke minst picnickurv og 
lunch før regnet styrtet ned - var bare herlig. 

Fra årsmødet berettede Tore Berggren bl. a.: 
Två stadgeändringar. Det var Tom Heckmann som hade lagt fram båda moti-
onerna. Den ena gällde mandatperioden for styrelsen och klubbmästarna. 
Tom föreslog att de skulle följa kalenderåret. Det vill säga att de klubbmästa-
re och styrelsefunktionärer som valjs på årsrmötet, skulle tillträda först vid 
nästa årsskifte. Under tiden skulle den gamla styrelsen naturligtvis sitta kvar.

Vår- och Höstmöten skall vara fredade
Toms andra motion var ny för året. Han hade nämligen också foreslagit att 
klubbens vår- och höstmöten skall vara fredade, i så mening att inga andra 

Vårmødedeltagerne på Egeskov Slot
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officiella IFMR-möten får annonseras under samma tid. Mötet beslutade att 
bifalla Toms uppfattning även här. Om samma beslut fattas på höstmötet 
i Valdres den 28-29 augusti, kommer även denna förändring att tas med i 
stadgarna.

Hemsidan skall vara fri
Nästa motion kom från Per Ove Kjellborn och gällde hemsidan. PO hade 
irriterat sig på att styrelsen beslutat att hemsidan endast skulle vara ett 
forum för yttre marknadsföring - ett visitkort till utomstående som styrelsen 
hade uttryckt saken. Han yrkade i stället på att hemsidan skulle vara öppen 
även för meddelanden inom klubben, till exempel gällande klubbmästarnas 
information om turer och annat. 
PO begärde att samma regler skall gälla för hemsidan som för tidningen, 
nämligen att klubbens webbmaster i samråd med styrelsen ansvarar för 
innehållet. PO hade också föreslagit att styrelsen fick i uppdrag att verka 
för att hemsidan utvecklas i en riktning som stöds av klubbmästarna och 
medlemmarna. 
Så blev också beslutet, vilket innebär att styrelsen i fortsättningen inte får 
stänga hemsidan för meddelanden inom klubben. Styrelsen förklarade givet-
vis att man tänker följa beslutet.

 
IFMR på Rotarys världskongress 
År 2006 kommer Rotary som bekant att hålla världskongress i Köpenhamn/
Malmö. Jörgen Otzén hade med anledning av det motionerat om att IFMR 
skall utse en kommitté, som får till ansvar att tillsammans med världspresi-
denten förbereda för IFMRs deltagande i kongressen. 
Mötet beslutade i enlighet med motionen och därmed blir det ett uppdrag för 
den kommande styrelsen att utse en sådan kommitté. Samtidigt skall IFMR 
ställa resurser till förfogande för arrangemanget. Det är dock upp till den 
kommande styrelsen att bestämma hur mycket.

 
Klubbflagga skall skaffas 
Harald Schee hade slutligen motionerat om att klubben skulle skaffa sig en 
flagga eller vimpel som kan överlämnas som gåva vid diverse besök. Även 
denna motion fick mötets bifall och därmed skall styrelsen se till att det ska-
pas en lämplig flagga eller vimpel. 

Intrådesavgiften sänks
Med anledning av klubbens tämIigen goda ekonomi beslutade mötet att hålla 
den årliga medlemsavgiften, 30 Euro, oförändrad även 2005. Däremot sänks 
inträdesavgiften från och med 2005 till hälften, det vill säga 15 Euro. 
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Ny president och vicepresident
Så blev det till slut dags att välja en ny styrelse och klubbmästare. Eftersom 
både presidenten och vice presidenten hade avböt att väljas om, liksom också 
klubbmästaren i Norge, fick valberedningen presentera nya kandidater på 
dessa poster. 
Till ny klubbmästare i Norge valdes Olav Engdal. 
Till ny president valdes Thore Berggren. Han kvarstår också tills vidare 
som klubbens webbmaster. Till ny vice president valdes Henrik Lindley och 
därutöver omvaldes Anita Eriksson som klubbens kassör.

Høstmøde i Danebu, Norge
Den 28. og 29. august var næste store begivenhed. Arne Tor Hagaseth var den 
ansvarlige med god hjælp af Jon Kordahl, Tor Samuelsen og Jan Arne Aas.

Anita Erikson skrev om mødet:
Den hittills största utmaningen  för IFMR-are, så annonserades årets höst-
möte - The Grand Tour of Jotunheimen - av Arne Tor, Jan Arne, Tor och Jon. 
Och naturligtvis lockades många av en sådan utmaning, närmare bestämt 55 
personer.

Fredagen kom med ganska kyligt vader, men uppehåll. Till lunch hade de 
flesta kommit på plats och med dem regnet. Arrangörerna hade planerat 
några alternativa korta turer och vi fick välja vil ken vi ville åka, eller om vi 
ville sitta på hotellet och slappa.

På kvällen var det så det officiella höstmötet. Fore middagen bjöds så 
underhållning av en tioårig violinist, Guro Hagen, akkompagnert av sin far 
Tor på piano, som spelade så att ögonen nästan tårades på en del av oss. 

Så ble då lördag klockan 08.20 och där stod vi förhoppningsfulla i regnet 
och arrangörerna bestämde att vi åker till första planerade stopp och så 
bestämmer vi där om vi kan fortsätta eller inte.

Vi åkte videra och efter c:a en timmes färd nådde vi så Tyin där vi skulle njuta 

Jon                     Tor                    Jan Arne               Arne Thor
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av utsikten mot Jotunheimen, men Jotunheimen hade då dragit ett tjockt 
grått täcke över sig och det småregnade. Vid det laget hade alla fått blodad 
tand och vill fortsätta turen oavsett väder.

Vi fortsatte alltså mot Ovre Årdal och en av turens stora utmaningar, fler 
tunnlar på rad med 180-graders sväng ar, dessutom i brant lutning. Från Ovre 
Årdal skulle vi då upp på högfjället och här var den riktigt stora utmaningen - 
en c:a 3 km lång vägbit, smal som en cykelbana, med massor av hårnålssvängar 
och brant. Så småningom kom vi upp på nastan 1400 m.o.h. och det var dags 
att stanna vid Fanaråkmonumentet och njuta av utsikten och ata vår lunch. 
Det envisa regn andet fortsatte och dessutom blåste det ordentligt.
 
Arne Tor hade en ryggsäck som innehöll en kantin med 10 l varm köttsoppa 
(vilken prestation!) och dessutom fanns två kantiner till fastsurrade på Jons 
cykel. Så det mobila gatuköket öppnade och vi kunde njuta av varm mustig 
köttsoppa, färdigbredda baguetter och avsluta med kaffe.

Höstmötet avslutades på lördagskvällen med en festmiddag värdig en Nobel-
fest (kocken var svensk, så vem vet?). Hans Jakob overlämnade insignierna 
(träslipsen) til! President elect, Thore.

Danebu Kongsgård ved Valdres
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En af de allerstørste oplevelser i IFMR Nordens historie, var klatreturen over 
Jotunheimen.
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2005
I første nummer af McRotary stod skrevet:

From årsskiftet 2004-2005 har vi en delvis ny styrelse i IFMR 
Norden. President heter Thore Berggren, från Norrköping.

Vicepresident Henrik Lindlay hör till klubbens 
veteraner med mer än 10 år i IFMR, varav flera 
 i styrelsen. Bosatt i skogarna nara Knivsta.
 
Vår sekreterare Jan Arne Aas har också många 
år bakom sig som förtroendevald i IFMR. Bor i 

Kongsvinger. 

Kassan i vår klubb har sedan många år förvaltats 
av Anita Erikson. Även i sitt dagliga värv basar 
 hon över ekonomi och räkenskaper - då på  
Skultuna Messingsbruk.
  
Våra klubbmästare är i praktiken också en del 

av klubbens ledning: René Bjørklund, revisor 
i Kjellerup och entusiastisk motorcyklist. 
 
 P O Kjellborn är motorcyklist nära nog på 
heltid sedan han sålde sitt Kabel-TV företag får 
ett antal år sedan. Bor i Staffanstorp. 

Olav Engdal är nytillträdd klubbmästare, ny-
bliven pensionär men fortfarande aktiv som 

konsult inom energi och miljöteknik. Pendlar 
mellan Warszawa och Langhus.          

 Jan-Anders Söderholm har varit vår finske klubbmästare i 
många år. En idérik, sagolik personlighet - nyligen pensionerad 

mediernan i Helsingfors.
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Nyt logo og ny redaktør af McRotary var også på programmet:

Janne Skårstedt - er redaktör from 2005. Är medlem i Huddinge Rotaryklubb 
sedan 1991 och i IFMR från -98. Köpte första MCn till min 50-årsdag - en 
”Bumse” (BMW 100RS) - kör nu en Honda vrx 1800. 

              Vårt nya emblem! 

På årsmötet i Svendborg fick nya styrelsen i uppdrag att ta 
frem en flagga för klubben. 
Vid sitt första möte kom de fram till att det i sin tur 
aktualiserede frågan om hur klubbens emblem ska se ut. 
Styrelsen satte därför igång ett arbete med att ta fram ett           

nytt emblem och några månader senare var beslutet fattat. 
Det nya emblemet kommer att finnas på flagga, tröjor, dekaler 

och en hel del annat.

Presidenten berättade att vi snart kan se fram emot även ett Isländskt chapter. 
I alla fall har Renè rapporterat att han har fått ta emot vår första isländska 
medlem. 
Björn Tryggvason heter han och ar bankman i Reykjavik. Björn blev medlem i 
den danska kontignenten under hösten. 

Vårmöte i Åhus
Vårmötet var planeret til Åhus og P.O.Kjellborn var ansvarlig 
for afviklingen. Omkring 120 personer havde meldt deres 
ankomst.

Fra Vårmødet skrev ”Douglas” alias Bo Steén:        
Ordet ”Absolut” är ju endast skyddat som varumärke så 
darfor kan det användas i uttrycket ett Absolut Perfekt 
Vårmöte. 
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Många kom redan på torsdagen, vars kväll flöt i kramandets och frågandets 
anda. 
I historiska fotspår tillbringades fredagen medelst guidad visning av Åhus. 
Förutom Absolut har Åhus en mycket gammal historia. Att första dagen var 
åkfri uppskattades!
 
Så var det dags för mc-tur på lördagen. PO Kjellborn - som haft mycket att 
göra och inte hunnit med att bikta sig, innan han sände upp sin a böner til! 
vår herre om vackert väder - fick finn a sig i att några skurar tril!ade ner på 
oss. 
Men besöket i Kivik - även har med guidad visning - bjöd bl.a. på ett strålande 
solsken samt ett fördrag om Piraten och lunch hos Buhres. 
Nu har våra utländska vänner lärt sig att Fritiof Nilsson ”Piraten” även 
var forfattare och inte enbart drinkare - och att han var den som bildade 
Gastronomiska Akademin. 

Høstmøte i Trysil
Olav Engdal, N skrev om høstmødet: 
På Høstmøtet i Trysil møtte 26 entusiastiske IFMR-ere, mange med følge 
slik at vi ble 33 i alt. Vi kom fra alle 3 skandinaviske land, flest fra Sverige 
og bare 2 deltakere fra Danmark denne gangen. Sammen opplevde vi to 
trivelige døgn med varierte aktiviteter, innen-og utendørs. For de som valgte 
å reise allerede på torsdag ble fremreisen en våt opplevelse, og mange kom 
gjennomvåte frem til Nordlandia Trysil Hotel!. Men allerede fredag morgen 
våknet vi til sol fra blå himmel, og det gode været holdt seg under resten av 
oppholdet. 

Jan Arne Aas berettede: Vi kom fra sør, nord, øst eller vest. Påtroppende 
sekretær Dagfinn Christensen fra Mo i Rana og past sekretær og redaktør 
Tom Heckmann fra Svendborg, var de som hadde kjørt lengst for å komme til 
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møtet, nær 100 mil henholdsvis nordfra og sydfra, mens Marit Samuelsen var 
lengstkjørende passasjer på baksetet hos Tor, timer med regnvær over fjellet 
tvers over Norge - fra Bergen. 

På sin suverene måte, som valgt ordstyrer, ledet Peter Berggren oss gjennom 
høstmøtets dagsorden.

Årsmøtet i Åhus hadde besluttet at budsjett og medlemsavgift for 2006 skulle 
behandles på Høstmøtet. 
Derfor la kasserer Anita Eriksson frem budsjettforslaget, og møtet var enig 
at medlemsavgiften for 2006 måtte forhøyes til €35 om vi skulle ha råd til 4 
McRotaryutgaver i 2006, og vedtok budsjettet.

Olav Egedal Jan Arne Aas Peter Berggren Marit Samuelsen

Riverrafting på Trysilelven
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President Thore Berggren referte styrevedtakene for perioden fra vår- til 
høstmøtet, og møtet vedtok de nye vedtekter (stadgar) for 2. gang. 

Island er fortsatt en del av vårt Chapter, foreløbig sorterer de pt 8 medlem 
mer under Danmark, men på Årsmøtet 06 i Silkeborg, vil Island få sin egen 
Klubbmester.
IFMR Norden omfatter nå kun Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island 

(endring i forhold til vedtaket på årsmøtet i 
Åhus). Tidligere var også Estland, Lettland og 
Litauen med.
 
Nå eksisterer kun to former for medlemskap - 
aktiv og assosiert. Assosiert medlem inntas av 
Styret etter søknad fra rotarymedlem i land 
utenfor vårt geografiske område. 
Bare rotarianere kan være medlem i IFMR 
(Rotary Codex). Sponsormedlemskapet fait 
dermed bort. 

Kaffekogning på fjeldet

Jan Ivar Rekstad har i mange år set til, at den 
norske klubkasse er afstemt.
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Afdeling Island fra oktober 
2004

Björn Tryggvason beretter:

Der var en artikel i Rotary-Norden i oktober 
2004 om et møde i Norge, hvor mange af 
deltagerene var motorcyklister, men ikke 
bara det, de var rotaryanere på motorcykler.

Undertegnet er medlem af Rotaryklubben 
Reykjavik-Grafarvogur i distrikt 1360 siden 
dens etablering i 2001.

Jeg fik snart fat i IFMR-Norden.org og fik 
sendt en mail om min interesse at deltage 
i dette selskab. Et par dager senere, den 
3.11.2004 kom der svar fra den Danske klubbmester, René, om alt det prak-
tiske. 

Thore Bergren, IFMR-Nordens president og Jörgen Otzen, verdenspresident var 
også med på mailinglisten. 

Fra den første islandske IFMR-tur
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Dagen efter var jeg bedt velkommen fra Jörgen, som var meget spændt for 
bedre muligheder til MC rejse til Island.

René og jeg var enige om at jeg skulle finde nogen flere interesserede og tislutte 
os Danmark i begyndelsen. 

Den 8.11.2011 sente jeg mail til René om at jeg havde mailet til alle presidenter 
på Island og nogen viste interesse og medlem. Nummer 2 var registreret den 
10. december og nummer tre i januar 2005. Nu i 2012 er vi kommet op til 18 
medlemer.

Allerede den 19.1.2005 sente jeg forslag om ændringer af vedtægterne om at 
Island skulle træde ind i IFMR-Norden på ligefod med de andre lande. Styrelsens 
holdning var i begyndelsen den at vi skulle tilslutte oss Danmark, indtil vi eta-
blerede egen selstændig chapter. 

Den første IFMR tur i Island var et besøg til Rotary klubben på Akranes den 27. 
april 2005. Vi var tre der mødte op. Guðmundur Guðmundsson fra RC Garðar, 
Ragnar J. Gunnarsson fra RC Keflavik og Björn Tryggvason fra RC Reykjavik-
Grafarvogur.

Snart viste det sig at der var nogen interesse for besøg til Island. Både PO, 
daværende klubbmester i Sve-
rige og daværende redaktør Jan 
Skårsted ville begge meget gerne 
komme på besøk og deltage i 
IFMR i Island.
PO kom den 8. juni og holdt 
samme aften foredraget,“På tvo 
hjul i 5 kontinenter“ i min Rota-
ryklubb, hvor nogen motorcyklis-
ter fra andre klubber også deltog.

PO og jeg og fik snakket meget 
både dag og aften om IFMR og 
Island. Under tiden var vi enige 
om mange ting for exempel at Is-
land burde være en del af Chap-
ter-Norden og att det ville være 
meget atraktivt at byde på en stor 
IFMR tur til Island om sommeren 
2007.

Efter et par emails mellem PO og 

Fra Islands-turen 2007

Jubi skrift.indd   87 14/03/12   10.18



88   IFMR Norden 20 år 2012

IFMRs-president blev styrelsen enig om at Island skulle være en del af IFMR-Nor-
den med egen klubbmester. Dette blev vedtaget i Trysil i Norge i august 2005.

Den første deltagelse fra Islands side til de årlige møder var i Silkeborg i maj 
2006. Björn Viggósson tog der over med færgen fra Seyðisfjörður gennem 
Færøerne til Hanstholm, 3 Mc og 4 personer. Klubbmesteren fik heldigvis lånet 
en R100RT fra PO‘s garace og kørte sammen med det svenske hold til vårmø-
det. Det var en stor opplevelse att møde så mange motorcykler på en gang og 
alle de venlige kammerater.
  
Første klubbmester for Island blev valgt i Silkeborg - Björn Tryggvason. Den 
nyvalgte klubbmester fik lov til at fortælle lidt om den kommende tur rundt Island 
året efter. Med det samme viste det sig at være stor interesse hos mange.
 
Islandsturen varede fra 28. juni til 12. juli. Deltagere var 38 på 26 motorcykler. 

Björn Tryggvason
Klubbmester Island

Besøg til Ólafsvík august 2008
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2006
Vicepresident Henrik Lindley skrev i årets første McRotary:

Det känns som om det kommer att hända mycket 
inom IFMR i år, en del saker har redan hänt. 
Bland annat det faktum som gör att Ni håller 
detta nummer av McRotary i er hand.
 
Ett resultat från vår nye McRotary-redaktör. ”Nye 
redaktör” är väl inte riktigt rätt ord i det här fallet. 
Det känns väldigt bra att vår mycket rutinerade 
Tom Heckmann har lovat att under 2006 vara 
redaktör för fyra fina nummer av McRotary. Tack 
Tom för att du är den du är.

Ni som kommer ihåg att ledaren i förra McRotary 
också skrevs av mig minns att vår president Thore 

tog en time out med anledning av sin cancersjukdom och operationer.

Som situationen har utvecklats för Thore har han meddelat att han i dagsläget 
inte kan fortsätta sitt uppdrag som president och han har nu dragit sig tillbaka. 
Jag är president fram till årsmötet  i Silkeborg, då nya val skall ske.

Jag hade e-postkontakt med Thore idag (23 februari) 
och han lovade att till helgen göra en del behövliga 
uppdateringar av vår hemsida, och det fortsätter han 
att göra till dess vi har en annan Webbmaster som kan 
och vill ta vid. Tusen tack Thore för allt det arbete du 
hittills lagt ned på IFMR. Vi har stor förståelse och 
respekt för ditt beslut.

De som nu hälsas välkommen in i nya funktioner är:
Per Nielsen Klubbmästare i Danmark.                              

Per Nielsen, DK
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Juha Kanerva  Klubbmästare i Finland. Arne Tor Hagaseth Klubbmästare i 
Norge. Dagfinn Christensen, Sekreterare och Tom Heckmann, redaktör 
McRotary.

Årets vårmøde blev afholdt i Silkeborg, DK. 
Jan Skytte Pedersen og René Bjørklund - med god støtte af deres respektive var 
ansvarlige for arrangementet.

Niels Peter Storgaard berettede fra mødet:

Fællesskabet med kvinder og motorcykler forenes når gode venner mødes 
med en mangfoldighed af Marianne på GT, Goldwings, Lene med Dragstar, 
Marsha på Guzzi, Intruder-Lars, Nimbus-Olsen, Liv på Transalp, Christina på 
Elictric Glide, Pia med Softtail – Alle skønheder blankpudsede og med glossy 
læber, der spejler sig i alle Bimmerne – så er der Vårmøde i IFMR. 

Juha Kanerva FI Arne Tor Hagaseth Dagfinn Christensen Tom Heckmann

Jan Skytte 
Pedersen

René Bjørklund

Vårmøde i Silkeborg
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Kim Mejlvang, DK

Denne gang i Silkeborg på Gl. Skovridergaard, hvor der 
ikke var et øje tørt over den fortrindelige mad og blide 
opvartning.

117 gode venner mødes på kryds og tværs fra Bodø og 
Mo i Rana, Norge, over sagaernes ø Island , det halve af 
Sverige og det hele Danmark.

Hej - hvor var det hyggeligt i Svendborg- Lofoten- Aahus-
Trysil og mange flere dejlige fællesoplevelser kommer 
frem i gensynet med gamle venner – der krammes og snakkes i øst og vest 
– smil!

Det her er ikke bare Rotary, det er Fellowship, som rækker langt ud over 
Rotaryhjulets radius.

Protokollen fra årsmødet lød således:
IFMRs vicepresident Henrik Lindley hilste velkommen, og Peter Berggren ble 
som sedvanlig valgt til ordstyrer.

Virksomhetsberettelsen ble gjennomgått av vicepresidenten og ble tatt til et-
teretning.

Resultat og balanseregning ble gjennomgått av kasserer Anita Erikson og 
godkjent, og dermed  ble styret gitt ansvarsfrihet for 
virksomhetsåret som har gått.

Følgende ble enstemmig valgt for 2007:

President: Kim Mejlvang (ny) (med tiltrede omgående)
Vicepresident: Henrik Lindley (gjenvalg for 1 år)
Kasserer: Anita Erikson (gjenvalg for 2 år)

Klubbmestre: 
Sverige: Robin Gustavsson (ny) (med tiltrede 
omgående). Island: Bjørn Tryggvason (ny) (med til-
trede omgående) Danmark: Per Nilsen (gjenvalg). 
Norge: Olav Engdal (ny). Finland: Juha Kanerva 
(gjenvalg).
 
Revisorer: Åke Strömgren, Sverige (gjenvalg). Arne Rasmussen, Danmark 
(gjenvalg). Peter Berggren (gjenvalg som suppleant)
Valgkomite (valberedning): Olle Ström, Sverige (gjenvalg). Ulrich Bruus Mad-
sen, Danmark (ny). Jan Arne Aas, Norge (ny).

Niels Peter 
Storgaard
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Høstmødet
var henlagt til Hotel Kalkstrand, Pargas, Finland med Juha 
Kanerva som primus motor.
Under höstmötet presenterade Kim Mejlvang, president för 
IFMR Norden, sina tankar och visioner för hur han vill att 
klubben ska utvecklas. Det gav upphov till mycket prat lust 
och mycket diskussion.

Mötet gav opbakning til:
Styrelsen udarbejder forslag til vedtægts/stadgar ændring med ægtefæller/
samlever kan være med i IFMR.

Styrelsen arbejder videre med frågan og evt. bistår pastmembers med etabler-
ing af pastmembers klub, samt i samarbejde med pastmembersklub opstiller 
samarbejdsaftale til fastlæggelse i klubbens vedtægter/stadgar. Mötet mente 
at det inte hatte den högsta prioritet.

Olav Engdal, NBjørn Tryggvason, ISRobin Gustavsson, S

Juha Kanerva
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Styrelsen arbejder videre med at opdele klubbens hjemmeside i en offentlig 
del og en lukket del; kun for medlemmerne.

Styrelsen bistår med at etablere flere slags ture, samt etablering af en fælles 
værktøjskasse/faciliteter.

Styrelsen bistår med at definere og uddele arbejdsopgaverne, så bredt som 
muligt blandt alle medlemmerne.

Gorm Albrechtsen, DK, skrev efterfølgende i McRotary:

Det engelske ord past kan oversættes til fortidig. 
Men ordet kan også opfattes som at man er uden for 
rækkevidde og endelig kan det betyde, at man ikke 
står til at redde. Det passer alt sammen meget godt 
på nogle af os gamle Ronkedorer, som er karakte-
riseret af en vis stædighed og lyst til at gå egne veje.

Alligevel tøver jeg ikke med at kalde president Kim 
Mejlvangs visioner for en videre udvikling af IFMR 
Norden for særdeles interessant, ikke mindst hvad 
angår forholdet mellem ”forhenværende” Rotary-
medlemmer og det herlige fællesskab på to hjul. 
Et fællesskab, som jeg og andre har været med i 

gennem rigtig mange år – uden at have taget skade på andet end livvidden og 
lejlighedsvis tegnebogen.

Jeg har haft lejlighed til at studere materialet, som Kim har været så venlig 
at sende mig, og jeg ser med tilfredshed, at styrelsen har givet ham håndslag 
på aktivt at arbejde for at der etableres en såkaldt IFMR Pastmember Club.
Det forslag støtter jeg. 
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2007
I årets første nummer af McRotary var annonceret hele 17 arrangementer pænt 
fordelt på alle medlemslande.

Vårmødet i Stavern i det sydøstlige Norge 
16-20. maj under Olav 
Engdals ledelse.
Olav skrev i McRotary 
nr. 2: Vi har registrert 
44 påmeldte ekvipasjer, 
som med 24 ledsagere 
totalt utgjør 68 deltakere      
på Vårmøtet.

Antall deltakere er noe lavere enn forventet. Årsaken er nok delvis at norske 
deltakere har problemer med å reise hjemmefra på familiedagen 17. mai, og 
videre at mange aktive IFMR-ere skal delta på Islandturen vel en måned senere.
Av de påmeldte er 16 MC fra Danmark, 17 fra Sverige og 11 fra Norge.

8 MC ankommer 16.mai, og ytterligere 8 17.mai. Det betyr at hele 16 ekvipasjer 
med 27 deltakere fra Sverige og Danmark vil feire 17. mai i Stavern.

Aktive i arrangementkomiteen er Jan Arne Aas, som skal være turleder, Arne 
Tor Hagaset, Dagfinn Christensen og undertegnede Olav Engdal.

Niels Præstkær refererede fra Vårmødet:
Fredag: Den officielle dag hvor vårmødet starter – Vi varmer 
op med en tur til Sandefjord om formiddagen sammen med 
”Drengene” og Merete fra Sjælland, vi kunne ikke vente til 
den officielle tur kl. 14.

Eftermiddag - sorte skyer - jeg har aldrig kørt i regnvejr 
og netop som vi skal afsted på 30 km’s turen, bryder det 

  Dagfinn       Jan Arne     Arne Tor         Olav

Niels Præstkær
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løs. Koncentrer mig fuldstændig 
om at holde formationen og 
styre maskinen. Egentlig går det 
udmærket, men fornemmelsen 
af den manglende sigtbarhed, 
duggen som også sætter sig på 
brillerne, halen der slår en gang 
imellem, det er ikke helt optimalt. 
Vi kører på ujævne småveje, det 
får lige adrenalinet op at køre, vi 
og får testet at tøj og støvler holder 
tæt. Kirstens støvler blev drivvåde.
Kaffe og æblekage og så hjem 
igen på hotellet til vårmøde og 
presidentskifte - dejlig uformelt 
som alt andet på turen. Peter 
Berggren fra Sverige styrer mødet
med charme og autoritet.

Lørdag: Den store dag - klokken er 
8.00 - tunge skyer hænger over 
os - holder det mon tørvej? Vi er ikke begejstrede ved tanken om 300 km i 
regnvejr. Flot syn 45 maskiner der drager af sted - og IMFR systemet funger 
perfekt og vejret holder tørt. Et par stop undervej - kørsel i fjeldet - Jan Arne 
er fortrop og holder kadancen med konstant hastighed igennem alle sving - får 
lært et par triks ved at ligge bagved ham. Stavkirken kl. er 12.00, vandet står 
ned i stænger – heldigvis er det frokost med dejlig suppe.
Videre i tørvejr op til Kongsberg. Fantastik spændende at komme ind og se 
minerne.
Hjem mod Stavern, vinden blæser op ind over de små fjeldveje, der er skabt
afstand i flokken og vi danner baggruppen med 6 maskiner der trækker hjem
over - møre i kroppen, men med en god fornemmelse kommer vi til hotellet.

Hedal stavkirke var en af mange 
oplevelser på Vårmødet

P.O.KjellbornJan Skytte PedersenThomas Granbom
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På årsmødet blev Thomas Granbom, Sverige valgt til ny præcident og Jan 
Skytte Pedersen, Danmark blev ny vicepræcident. P.O.Kjellborn blev den nye 
svenske klubmester.

Videre ble disse to saker tatt opp på årsmøtet:
1) Ektefelle / samboer medlemskap i IFMR
“Som medlem kan antas medlem i Rotary International och dennes maka/
sambo som har inntresse.” ”Som ordinarie medlem kan antas fysisk person som 
är medlem i Rotaryklubb och dennes maka/sambo, med säte.”

2) Samarbeide med PRIOR
Klubben har ett fast och nära samarbete med PRIOR, som står för ”Pastmembers
of Rotary or International Fellowship of Motorcycling Rotarians”.

PRIOR’s medlemmar har rätt att deltaga i klubbens samtliga arrangemang på
samma sätt som klubbens medlemmar.

PRIOR’s medlemmar har dock ingen rösträtt på klubbens medlemsmöten.
Om begränsad tillgång till övernattningsmöjligheter uppkommer på medlemsmöte, 
har klubbens medlemmar förtursrätt framför PRIOR’s medlemmar.

Klubbens medlemmar har på samma sätt rätt att deltaga i PRIOR’s arrangemang.
PRIOR’s medlemmar har rätt att mottaga och använda klubbens tidning, 
medlemsöversikt, hemsida och dyl., på samma sätt som klubbens medlemmar. 
För detta skall PRIOR utge betalning som närmare beslutas med styrelsen.

International Meeting
2007 var året hvor det første International Meeting blev afholdt i IFMR Norden’s 
regi. Under ledelse af Hans Møller Olsen, Nykøbing Sj. og Arne Rasmussen, 
Odder. Basen var Odder Parkhotel i Jylland.

Hans Jakob Sternkopf 
berettede:

Så har IFMR NORDEN 
afholdt det første inter-
nationale IFMR møde i 
Danmark. I dagen 14. – 17. 
juni havde makkerparret 
Arne Rasmussen og Hans 
Møller Olsen arrangeret 
et flot møde i Odder, hvor Hans Møller Olsen Arne Rasmussen
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hovedvægten var lagt på at give IFMR’ere fra hele Europa mulighed for at 
mødes og stifte bekendtskaber på tværs af landegrænserne.

Det var lykkedes for arrangørerne at samle en gruppe der repræsenterede 
både Tyskland, Holland, Belgien og UK blandet med repræsentanter fra vores 
eget geografiske område. Sproget undervejs var defineret som ”engelsk” og 
alle klarede opgaven perfekt.

Mødet blev afholdt på Arne Rasmussens hjemmebane i Odder og det var lyk-
kedes at få et rigtig flot tilbud på et superlækkert hotel. Odder Rotary Klub 
deltog aktivt ved velkomsten om torsdagen og hele klubben mødte talstærkt 
op til en hyggelig grillaften på terrassen.

Paul Steilberg från Holland ledde allsång i form av snapsvisor med inlevelse
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Vår chapterresa till Island och Färöarna 

Islands klubmester Björn Tryggvason var primus motor til et fantastisk arrange-
ment på sagaøen.

Leif Hemmingson skrev om islandsturen 28/6-12/7:
Målet med resan var behaglig samvaro bland IFMR-medlemmar där vi skulle 
njuta osedvanlig natur med goda kamrater och lära lite 
om land och folk i Island. Först och främst skulle vi hade 
det gott och knyta livslång vänskap. Detta besannades 
till 110 %. Uppskattat har det för en singelperson ko-
stat 30 000-35 000 svenska kronor att göra hela resan 
inkl. Färöarna och boende/transporter för att ta sig till 
och från Island. 3-4 veckor från midsommar var vi borta. 
På Island finns ej sommartid. Tidsskillnad mot Sverige är 
1 timme på vintern och 2 timmar på sommaren. Konse-
kvens: Gregers telefon ringde 05.30 någon morgon när 
kunder ville prata.

Jag är jätteglad att jag vågade ta steget till denna sagolika historiska tur i 
vikingaled. Vi har alla blivit tagna av all social och kulturell information vi fått 
oss till livs. Nu har vi fått den rätta bilden av två exotiska platser ute i Atlan-
ten. Det är inte längre som läst och lärt i skolan på 60-talet. Utvecklingen har 
t.ex. lett till att de flesta vägar är asfalterade och absolut byggda för ljuvliga 
mc-körupplevelser. Där finns ännu lite grus och sten på vissa inlandsvägar 
som erfarits. Kaffekulturen ska vi notera att den också ändrat sig de senaste 
fem åren...bra!

Islandsholdet 2007
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Höstmötet 2007 i Vänliga Västmanland i Sverige
med nogle af sveriges mest kompetente IFMR’er som tovholdere. Gregor Hedin, 
Anita Erikson, Kjell Erikson og Urban Levin havde tillige indforskrevet Skultuna 
Rotaryklubb’s president Monica Oldenstedt som medplanlægger.

Sätra Bruun var udpeget som stedet og datoen var 16.-19. august.

Curth Månsson, S berättade:
Så har ännu en trevlig helg med mc kamrater från 
Norden avslutats. De riktigt lyckligt lottade som kom 
redan på torsdagen fick en trevlig afton hemma hos 
Greger på Lars Andersgården. Ryktet säger att där spi-
sades kräftor, talades roadracing med en ung förare 
samt tittades på hans rullande verkstad som Greger 
byggt. 

Det har också sagts mig att det berättades roliga histo-
rier där en del inte kan återges i skrift. Själv kunde jag 
inte komma på torsdagen för vi hade snickare vid vårt 
fritidshus där vi gjorde ett nytt altantak. 

Den officiella delen av höstmötet startade på fredagsmorgonen med avfärd 
till Skultuna för besök på den lokala Rotaryklubben. Dagens föredrag var av 
det mera spektakulära slaget. En väldigt energisk ung man som fått Västerås 
kommun att tillåta byggandet av enrumshotellet Hackspetten uppe i ett träd. 
Nuvarande projekt var att skicka ett litet rött hus med vita knutar till månen. 
Till detta behövs energi i massor och ännu mer energi. Givetvis ingick besök 
på vår kas Urban och Kjell tar emot till Festmiddagensör Anitas arbetsplats 
Skultuna Messingsbruk där vi tittade på alla fina prydnadsföremål som fanns 
i butiken. Anita gav oss även en inblick i mässingsbrukets historia som är så 
gammal som 400 år. Vi bjöds på kaffe med jubileumsbakelse.

   Gregor                        Anita             Kjell            Monica         Urban

Curth Månsson, S
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 Innan middagen fick vi först 
en inblick hur brunnslivet gick 
till förr i värden och vi klarade 
även av den formella delen av 

höstmötet som ägde rum i 
det anrika Socitetshuset 

vid Sätra Brunn.
 
De frågor som diskute-
rades där var i huvud-
sak hur aktiva vi skall 
vara vid medlemsrek-
rytering och hur vår 
hemsida skall förbät-
tras.
Innan vi satte oss 
till bords denna 
kväll fick vi höra lite 
brunnsmusik under 
kastanjeträden.

Lördagens mc tur starta-
de med ett besök vid En-

gelsbergs bruk. Vi möttes 
där av en argsint kökspiga 

som visade oss till rostningen 
vid masugnen. Det visade sig att 
det var en teatergrupp som stod 
för såväl informationen som un-
derhållningen.
 
Onekligen ett annorlunda sett att 
ge oss inblick i brukets tidigare liv. 
Kaffe pausen avnjöts på ett annor-
lunda kafé med riktig gammaldags 
hemmiljö. 

Färden går nu vidare mot Sala och dess silvergruvor. Vi tog hiss ner till nivån 
155 meter under marken. Där blev det sopplunch och guidad visning av gru-
van som även den har anor från 1700 talet. Under vår vistelse i underjorden 
fick vi även se en eldshow av två ynglingar.

Det gavs gott tillfälle till bad och sparka däck under lördagseftermiddagen. 

Urban och Kjell välkomnade 
til kvällens festmiddag

Jubi skrift.indd   101 14/03/12   10.18



102   IFMR Norden 20 år 2012

Några njöt av Spa behandlingar. Vi var flera som provade bassängen med 34 
gradigt vatten. 

 

Kräftkalas hos Greger Hedin på Lars Andersgården.
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2008
I årets første McRotary var der annonceret hele 23 
arrangementer for sæsonen. Og Kjeld Thorsen var vanen tro 
klar til at byde velkommen til ”Bakkens åbning”.

Der var annonceret alt fra: Vi mødes i garagen hos 
Eiríkur, Avrostning vid Barsebäcksverket, 
Afrustning/liðkunaræfingar med Eiríkur. 
Éndagstur langs de øsjyske fjorde. Vårmøde 
Helsingborg. Besøge klubben i Borgarnes 
Nordlige Sjælland.  Fællesridning til distriktskonferencen 
på Akureyri. Vi möter våren på Kivik. Vårutflykt i Värmland. 
Vi kör till Blekinge. Tur i det Midtjyske. Lørdagstur til Nesjavellir, Grafningur, 
Þingvellir, Grimsnes og Skálholt. Kasnäs, Åbolands skärgård. Internasjonalt 
møte, Stavanger. Utlandsresa till Pyrenéerna. Høstmøde i Sønderjylland. 
Besøge klubben på Selfoss. Besøge klubben í Keflavik. Motorcykelfärd längs 
Göta Kanal. Tammerfors, Kangasala. Höstresa till Bad Lauterberg i Harz. Vi 
besöker äppletavlan i Kivik.
 

Vårmøde i Helsingborg 
den 1.-4. maj med Lars Holmqvist som ansvarlig.

Nyt logo
President Thomas Granbom 

skrev i sin leder bl. a.: Vi 
som utgör årets styrelse har haft många 
kontakter, bl.a. angående den nya logon, 
som vi tar i bruk nu och som vi hoppas 
skall bli positivt mottagen av alla. Logon 
förenar faktiskt IFMR i de nordliga delarna 
av Europa och vi ser fram emot att resten av 
medlemsländerna följer efter, så att vi på sikt 
har samma logo i alla länder.

Webmaster Per-Erik Nilzén
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Fra årsmødet refereredes:
Valget gikk raskt unna da både styret, revisorer og valgkomite ble gjenvalgt.
Så ble det informert om vår nye hjemmeside www.ifmr-norden.org som vårt 
medlem Per-Erik Nilzén har designet sammen med vår president. Her skal 
klubbmestrene selv kunne gå inn og legge inn nyheter og endringer.
Det skal selges 10 ”knapper” som lenkes til et foretak for SEK 1000 pr stk 
pr år.

Jan Skytte Pedersen informerte om PRIOR. Gorm Albrechtsen er leder for 
PRIOR. 
Det ble vedtatt at kontingent for PRIOR skal betales inn til vår kassör Anita.

Anita Erikson berättade från Vårmødet:
Det diskuterades länge under vårmötet i Stavern 2007 om vi verkligen 
skulle våga ha Vårmötet 2008 under Kristi Himmelfärdshelgen, som inte 
inträffat så tidigt på nästan 100 år. Men eftersom det här är vårens enda 
långhelg för oss svenskar, sedan annandag Pingst blev vanlig arbetsdag för 
ett år sedan, så beslutades att det får bli som traditionen säger – Vårmöte 
i Kristi Himmelfärdshelgen. För att få bästa möjliga kommunikation med 
vädergudarna fick Lars Holm-kvist i uppdrag att arrangera mötet tillsammans 
med Peter Berggren. Många var nog tveksamma och det gick lite trögt med 
anmälningarna, men till sist blev det 84 deltagare på ett drygt femtiotal 
motorcyklar. Modigast var nog Ole och vår sekreterare Dagfinn, som tagit 
sig ned från Bodö respektive Mo i Rana. Låter kallt att starta någonstans vid 

Entusiastisk guide vid ”Teknik från farfars tid”.
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polcirkeln, när vintern knappt släppt 
greppet här i mellersta Sverige.
Fredagsförmiddagen inleddes med 
en promenad för det femtiotal som 
redan fanns på plats. Målet var 
utställningen/museet ”Teknik på 
farfars tid”.
På lördagen fick vi träffa ännu 
en entusiast och mycket skicklig 
guide, Johan Andree, när vi 
besökte Beredskapsmuseet på 
Djuramåsa. Vi fick en mycket 
underhållande beskrivning över 
varför anläggningen byggdes sedan 
tyskarna ockuperat Danmark och 
Norge, hur anläggningen byggdes och vilka människoöden som passerat 
där. Många av oss hade nog inte en aning om vilken försvarsanläggning som 
dolde sig i det fagra Skåne med fyra kustartillerikanoner, döpta efter traktens 
vackraste flickor (Asta, Brita, Sonja och Maja), som stod kvar krigsberedda 
ända till kalla kriget var slut. 

Internaional meeting i Stavanger
fandt sted den 3. til 6. juli med Geir Owe og Bjørn Westfoss som ansvarlige for 
arrangementet.

Dieter Eggers skrev bl. a. i McRotary:

Kun 18 raske IFMR’er var vi, fra 7 nationer:
2 fra England, 1 fra Belgien, 2 fra Finland, 2 fra 
Norge, 4 fra Sverige, 5 fra Tyskland og så Karin & 
jeg fra Danmark!

Tilstået, før vi mødtes og fik deltagerantallet at vide, 
var vi – de nordiske venner – dybt skuffet over de få 
tilmeldte. Kun 10 fra Chapter Norden!
Langt de fleste deltager kørte mere end 1.000 km for 
at komme til mødestedet.
Hvorfor kun så få? Ferietid, priser, afstand, er ideen 

”International Meeting” dødfødt?
Men allerede kort tid efter ankomsten på Bryne kro & hotell – lidt syd for 
Stavanger – fandt vi ud af, at det var ikke så ringe endda med sådan en 
overskuelig kreds af virkeligt engagerede IFMR-venner. Det var tid til at tale 
med hinanden i ro og mag, man lærte de personligheder at kende som man 

President Thomas Granbom i midten, 
takker Lars Holmqvist og Peter Berggren 
for vel udført vårmøde. 
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ellers kun snakker overfladisk med, man ”komsimpelthen hinanden”. Og der 
blev snakket ....! På engelsk, tysk, svensk, dansk og norsk. Lidt tilbageholdende 
var vi med det finske.

Høstmøde i Grænselandet, DK
Høstmødet fandt sted den 8.-10. august og Hotel des Nordens, ca. 300 
meter syd for den dansk-tyske grænse, var basen for arrangementet.
Det var Gynther Revitz, Aage Krogh og Per Kryger, som havde ansvaret for at 
alt forløb efter traditioner og planer, hvilket de klarede med stort bravur.

Lars Erikson berättade fra Höstmödet:

Efter en god natts sömn i de bekväma sängarna vaknade vi till regnets 
plaskande. Vi njöt länge av den goda hotellfrukosten och besökte de två 
gränsbutikerna. Trots trångt i packningen inhandlades det lite flytande vara.
Efter en riklig lunchbuffé var det dags att äntra våra fordon, alltmedan regnet 
fortsatte. Men bara några km in i Danmark sprack himlen upp och när vi kom 
fram till Dybböls Banke så var det riktigt skönt.
 
Vi var där på cykelferie för några år sedan, och sedan dess hade det hänt 
mycket. Med ett diorama, filmvisning och en uppbyggd skans och entusiastiska 

Geir Owe ved International Meetings festbanket
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Unni og Ole Løberg
kom den lange vej fra Bodø

guider fick vi en bra inblick i hur det såg 
ut vid tiden för striderna 1864. Även om 
fantasin aldrig räcker till för att föreställa 
sig det lidande och det helvete som ett 
krig alltid för med sig.

Några blev också enrollerade som 
pjäsbemanning, under ledning av Skan-
sens kock. Mycket riktigt så sköt han 
med mjölkulor också.
 
Vi lämnade Dybböl och körde via underbara småvägar tillbaks mot Kruså och 
hotellet, där så småningom en god middag serverades. De flesta samlades sen 
på Marlenes bar för att umgås under lite friare former än vid middagsbordet.

Efter fredagens tur mot öster, så gick lördagsturen i riktigt bra väder mot 
väster där vi kringlade oss fram på småvägar genom Tönder och Mögeltönder 
där Prins Joakim och prinsessan Marie har sitt hem på Schackenborgs slott.
 
Mögeltönder är lite av en Potemkinkuliss, en vacker liten landsby sett från 
den genomgående Slotsgaden, men det finns bara en rad hus på varje sida, 
därbakom breder den fria naturen ut sig, Men vackert är det.

Vi fortsatte ut mot Västerhavet och Vadehavet 
som är mycket långgrunt och med stora 

skillnader mellan ebb och flod. Nu tog 
blåsten ifrån väster så det gällde att 
hålla mot. Västerhavet är magnifikt. 
Mot lunchdags styrde vi mot Vojens och 
Törning Mölle, där Vojens Rotaryklubb 
dukat upp ett Pölsebord som vi lät oss 
väl smaka av, följt av kaffe i det fria.
Nu var vi en bra bit in på eftermiddagen 
så kompassen ställdes in mot Kruså, 
delvis längs med den gamla härvägen, 
och gränsen, men fortfarande på 
njutbara vägar.
För medlemmarna väntade höstmötet, 
men det är jag lyckligen befriad ifrån, men 

jag saknade några andra mötesbefriade att 
surra med.

Kvällens festmiddag var en 5-rätters som kanske tog lite väl 
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Fæstningsværket på Dybbøl banke

lång tid på sig med tanke på att det inte blev så mycket tid över till ”Sista 
kvällen med gänget” under lite mer avslappade former.

Söndag morgon, mer regn, så våra planer på att njuta av Fyn och Själland 
gick om intet, men det blev i alla fall inte så mycket motorväg. Vi åkte hemåt 
över broarna, letade rätt på lite fina vägar genom Skåne och Småland och 
hamnade på Eksjö Stadshotell efter 660 km. De sista 380 km på måndagen 
gick på delvis för oss nya vägar.
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2009
President Thomas Granbom skrev i McRotary:

Vårens Mc-primör i Sverige, mc-mässan ”På 2 hjul” har gått av stapeln i 
Stockholm. Själva hade Lisbeth och jag ingen möjlighet att delta i år, men det 
presenterades säkert en massa nyheter om vi får läsa om i Mc-tidningarna 
och eftersom jag vet att mässan besökts av några IFMR:are kanske det också 
blir några rader i McRotary.

Jag inleddes med att de första vårtecknen har visat sig och ett riktigt vårtecken 
är också att planeringen för vårmötet är under en intensiv fas. Vårmötet blir 
i år i Danmark, precis vid infarten till vackra Ise- och Roskildefjorden i byn 
Rörvig på norra Själland. Lisbeth och jag hoppas att få möta riktigt många 
från vår klubb där till några trevliga dagar.

Vårmøde i Rørvig
Mødet var lagt i hænderne på IFMR-medlemmerne i Nykøbing Sjællands Rk. 
De herrer Per Manhart, Hans Møller Olsen, Lars Jacobsen, John Wolmer 

Mc-mässen var velbesøgt af IFMR medlemmer. Her samlet 
til gemensam middag
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Petersen, Poul Buchholtz og Per Haagensen havde i længere tid fremført, at 
med 6 medlemmer fra samme klub var de Nykøbing Sj. dream team.

Sekstetten lagde alle kræfter og talenter i et velorganiseret vårmøde i Rørvig. De 
fremviste bl. a. flere af den berømte arkitekt Arne Jacobsens  fine bygningsværker, 
kunstnersamfundet omkring Vallekilde Højskole og Odsherreds smukke natur. 

På årsmødet var det mest genvalg på alle poster, men sveriges klubmester 
P.O.Kjellborn havde bedt om afløsning og Lars Holmqvist, Helsingborg blev 
valgt som ny klubmester.

Sonja Werelius berettede fra vårmødet:

Vår vistelse på Rörvig Center började redan på 
torsdag middag. Efter inkvartering så avnjöt vi röd-
spätta nere i den idylliska hamnen. Det var ganska 
många som kom under torsdagen och vi bekantade 
oss med varandra under kvällen. 

Fredag fm åkte vi till ett Hempels intressanta glas-
museum, vackert beläget, 
vacker byggnad och under-
bara glasföremål.

Det officiella mötet inled-
des med lunch, därefter 

körde vi ut mot Själlands Odde. Vi tittade bl.a. på 
byggnader som Arne Jacobsen ritat. En av delta-
garna bor i en av dessa byggnader, och där bjöds vi 
på kaffe och hembakat. Ett vackert gammalt positiv 
spelade för oss under tiden.

             John    

     

          Per            Hans             Lars         Poul                 Per

Lars Holmqvist

Sonja Werelius
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Vårmötet genomfördes snabbt och smärtfritt, ordförande Peter Berggren såg 
till att allt gick rätt till, men med glimten i ögat.

Lördagen var vi ute på heldagtur, med ett intressant besök på Vallekilde 
Höjskole, med god lunchbuffé, därefter flera fina stopp och körning på här-
liga småvägar.

Både fredag- och lördagkväll fick vi avnjuta god mat och dryck, och gemytlig 
stämning. Fredagen avslutades med av vi försökte sjunga med i den danska 
visskatten, medan lördagen avslutades med en medryckande gospelkonsert 
av jätteduktig flickkör, med en manlig deltagare.

Allt detta utomordentligt sammanhållet av Per Manhart och Lars Jacobsen, 
med mycket humor och många skratt. 

Vädergudarna var dessutom med oss hela tiden, så vad mera kan vi begära?

Vi vill tacka alla, som bidrog till att träffen blev så lyckad, och med förhoppn-
ing att vi ses snart igen!

Almegården tegnet af
Arne Jacobsen
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Høstmøde på Åland

Høstmødet var planeret til at finde sted på Åland den 7.-8. august under Juha 
Kanerva’s ledelse. 

P.O.Kjellborn berettede:

Årets höstmöte av-hölls på Eckerö på Åland. Ett sjuttiotal medlemmar med 
respektive hade ställt upp och kört den för många långa vägen. Intressant var 
att notera att för andra gången så var alla fem medlemsnationerna nationerna 
representerade.

Ett tjugofemtal hade redan samlats på torsdagskvällen då Pertti och Riitta 
Rautio generöst bjudit in alla som hade vägarna förbi på stort trädgårdsparty 
i sitt hem i Knivsta. 

Servicenivån var hög och innan jag fått av mig motorcykelstället i den varma 
sommar-kvällen så fick jag en kall pilsner instucken i min hand. 

Pertti grillade lax
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Kvällen gick i vänskapens tecken och det skrattades, skröts och gnabbades 
hela tiden. Gamla minnen och äldre resor diskuterades och alla som varit med 
log igenkännande. 

Pertti grillade lax och Riitta såg till att glasen var välfyllda.

På lördagen var det fria körövningar bland de åländska öarna och det fanns 
mycket att se på denna vackra skärgårdsö med sin stolta skeppartradition. 

Trots att är Åland ett litet land var man en mycket stor skepparnation under 
segelskutornas tid och seglade jordklotet över.
Till lunchen samlades vi alla på Godby Hotell som tidigare hade tjänstgjort 
som ”allmänt sjukhus”.

Efter lunchen så for vi i ilfart till Mariehamn med ett besök och tillhörande 
föredrag på Självstyrelsehuset och fick lära oss en del om Ålands historia.

Festmiddagen blev som vanligt uppsluppen och det hölls tal och sades vackra 
saker. 
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Sune Westhed fik sin Sucheera

Som en värdig avslutning på festmiddagen så gifte sig vår medlem Sune Wes-
thed med sin Sucheera. 
Vigseln förrättades i den nedgående solen av Eckerös lokale präst och cere-
monin avslutas med att en ung flicka ur personalen sjön en vacker sång till 
brudparet. 

Därefter kramades det och gratulerades och inte ett öga var torrt. 
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2010
Året startede som vanligt med store forventninger til sæsonen. I McRotary var 
der annonceret 10 arrangementer man kunne melde sig til.

Vårmødet Ronnebybrunn i Blekinge 
Den 13. til 16. maj havde Peter Katzman, Sven Stenarson, Åke Aringer og An-
ders Lidemyr arrangeret begivenheden.

De herrer havde lagt mange kræfter i, for at vi skulle få nogle gode oplevelser.

Anita Erikson berettede:
Fredag förmiddag upptogs av frivilligt museibesök medan vi väntade på de 
deltagare som valt att komma till fredag lunch. Efter välkomsttal och lunch 

Peter Katzman, Sven Stenarson, Åke Aringer 
og Anders Lidemyr takkes og begaves af sty-
relsen for indsatsen.
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vandrade vi runt i Brunnsparken (jag rullades) och fick lära oss en hel del 
om hur en brunnsvistelse i forna dagar gick till. Samtliga sattes också på 
en 4-liters vattenkur, men som tur var (vattnet var inte gott) reducerades 
den till 4cl. Det finns dock andra drycker, som brukar mätas i centiliter som 

smakar betydligt bättre. Eftermiddagen avslutades med årsmöte och därefter 
serverades en god grillmiddag.
På lördag morgon var vi faktiskt inte avundsjuka på motorcyklisterna - +8, 

dimmigt och lätt regn. Skönt att ställa 
temperaturen på +20 och sätt sig i bilen 
och åka till Karlskrona Örlogshamn där 
det var rundvisning. 
Rullstolen tog sig runt även där även om 
jag fick gå en del själv. Mycket intressant 
historia och några blev dessutom utbildade 
repslagare.

Årsmødet blev afholdt og forud havde valg-
kommiteen: Ole Lønberg, N, Ulrich Bruus 
Madsen, DK og Pertti Rautio, S, haft en 
stor opgave da der var rigtig mange udskift-
ninger i styrelsen: 
Som den første normand overtog Per Sil-
sand posten som president. Hans Fog, 

Danmark valgtes til vicepresident og Lene Bjørklund, Danmark, overtog kas-
sörposten som hidtil, på fornem vis, havde været varetaget af Anita Erikson, 
Skultuna, Sverige. 

Anita blev valgt som kassör i 1998 og har i de forløbne 12 år udført et stort og 
gedigent arbejde med at holde styr på klubbens financer og er således det længst 
siddende styrelsesmedlem i IFMR Nordens historie.

Hans Fog, DK       Lene Bjørklund, DK     Per Silsand, Norge

Anita Erikson, Sverige
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Anita blev på behørig vis hædret for indsatsen og lang og tro tjeneste - fik sam-
men med rosende omtale overrakt et smykkesæt som tak for det store arbejde.

Freddy Brennholt blev valgt som Sveriges nye klubmester, som afløser for Lars 
Holmqvist. 
Finn Kjær Hansen blev den nye danske klubmester efter Arne Rasmussen.
Jarmo Hörkkö valgtes til finsk klubmester som afløsning for Juha Kanerva.

Høstmøde i Telemarken 
Opgaven var lagt i hænderne på vore norske venner, der havde udset Gau-
stablikk - 960 meter over havet - som basen for opholdet fra den 27.-29. august.
 
Den norske klubmester Geir Owe var den ansvar-
lige og fik god hjælp af bl. a. Sveinn Aanestad.

Arne Johan Husberg, N berettede:

Høstmøtet ble gjennomført på fredag ettermiddag. 
Felles middag på kvelden med en flott buffét. Det 
er noe i «reise til seters (fjellet) for å ete (spise) seg 
fete».

Lørdag morgen var det tidlig frokost før avgang 
klokken 09:30 for felles turen. Det var lagt 
opp til en rundtur Tudadal-Sauland-Nutheim-
Rauland-Vemork med innlagt  kaffestopp med 
kulturinnslag og lunch på Vemork Museum. Været var fint på hele turen med 
fin sensommer temperatur. 
Vi fikk servert kaffe og kake + lefse på et godt bevart gårdstun med flere 
bygninger i gammel stil. Mens vi ventet på kulturinnslaget fikk vi omvisning 

Freddy Brennholt, S Finn Kjær Hansen DK Jarmo Hörkkö, Fi

Sveinn Aanestad

Jubi skrift.indd   117 14/03/12   10.18



118   IFMR Norden 20 år 2012

i hovedhuset. Dette var bevart i fin gammel stil  samtidig som det hadde 
moderne fasiliteter som kjøkken og bad. Som kulturinnslag i slike omgivelser 
var det spennende å få oppleve huldra.
Forestillingen var en fin blanding av gammel historie blandet sammen med nye 
effekter og kostymer. Hun fikk lokket både sko og strømper av klubbmesteren 
fra Norge, Geir Owe.  

Turen fortsatte så mot Vemork Museum og på veien ditt kunne de av oss 
som kjørte fremst se en rødrev som sto og beundret de flotte motorsykler  
i veikanten. Vi nådde Vemork litt forsinket og måtte derfor gå direkte til 
lunchen slik at det ikke ble tid til et besøk i museet. 

Etter en godt lunch fikk vi sett en kort film om sabotasjen av tyskernes 
tungtvannsproduksjon under krigen. 
Deretter returnert vi til hotellet hvor noen av oss nøt ettermiddagssolen på 
terrassen før litt hvile og pynting til kveldens festmiddag. Søndag morgen var 
det tidlig opp for frokost før forberedelsene til hjemreisen startet.

Hulda lokkede både støvler 
og sokker af Geir Owe
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Helt til slutt vil jeg rette en stor takk til de som var ansvarlige for både 
halvårsmøtet og fellesturen med kulturelt innslag.

Dette har hvert gøy og jeg kommer nok tilbake ved et senere vår- eller 
høstmøte.

Også en stor takk til alle deltakerne som gjorde det enkelt å delta for første 
gang ved å være så åpne og inkluderende.

Vemork, Rjukan
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2011
Fra årets begyndelse var der varslet ny hjemmeside, som webmaster Per-Eric 
Nilzen havde brugt vinteret til at kreere.

Vårmødet var henlagt til Karrebæksminde
Den danske klubmester: Finn Kjær Hansen havde alieret sig med vicepræcident 
Hans Fog og Ulrich Bruus Madsen og triumviratet fik, med god hjælp fra deres 
hustruer, etableret et rigtig flot og spændende arrangement.

Ann-Margret o Nils Sylvan berättade fra Vårmötet:
Detta möte var unikt då det var första gången samtliga nordiska 
länder var representerade på ett nordiskt IFMR-möte. Dessutom hade 
vi i år gäster från Litauen och sista dagen också en gäst från IFMR 
i Brasilien. Vi hade en sagolik tur med vädret och därmed kunde vi 
avnjuta Sydsjälland från sin allra bästa sida.

Majoriteten av deltagarna samlades redan på torsdag eftermiddag. 
På kvällen hade vi sedan gemensam middag med en dansk specialitet 
bestående av stekt fläsk, persiljesås, rödbetor och potatis som 
smakade utmärkt.

Ulrich Bruus 
MadsenHans FogFinn Kjær Hansen
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Svetlana og Jonas fra Litauen

Sekretær Dagfinn dekorerer klubmester Finn
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Dagen därpå kunde vi på förmiddagen 
välja på antingen mc-utflykt på sydvästra 
delen av Själland eller besök på 
Naestved Museum. Flertalet valde mc-
turen. Utflykten gick genom ett mycket 
vackert landskap med böljande fält, 
slott, herresäten och pittoreska byar. 
Ulrich guidade oss förtjänstfullt med 
sina goda erfarenheter och kunskaper.

Till lunch anlände resterande deltagare. 
Vi hälsades sedan välkomna av 
Naestveds borgmästare Carsten Ras-
mussen som på ett entusiastiskt sätt 
berättade om sin kommun.

Därefter följde en gemensam promenad till turbåten M/S Friheden för en härlig 
2 timmars tur över Smålandshavet och sedan upp i kanalen till Neastveds 
hamn. Återresan gick förbi Gavnö slott och åter till utgångspunkten.

På lördagen var det dags för vår stora gemensamma mc-tur på 160 km under 
benämningen Kyst till Kyst som gick i ett omväxlande och fagert landskap 
på små slingrande och mc-vänliga vägar. Lunch intogs i Traktorsted Gjorslev 
Bogeskov. 

Besøg fra Litauen
På mødet deltog også Svetlana Assadulaiev og Jonas Kungys fra Litauen. Jonas 
arbejder på at etablere et fellowship i Baltikum og var meget interesseret i at se 
hvordan vi driver vort fellowship.

På årsmødet blev det med en enkelt undtagelse genvalg på alle styrelsesposter 
- men den norske klubmester Geir Owe havde bedt 
om afløsning og i hans sted blev Arne Egil Retteråsen 
fra Flisa valgt som ny klubmester. Både Arne Egil og 
Åse har været flittige deltagere på tidligere års vår- og 
høstmøder.

Under årsmødet blev det bl. a. diskoteret om der skulle 
ydes bidrag til gode formål. Det blev besluttet at man 
kunne lade hatten gå rundt ved påtrængende behov.

Urban Levin, fra Skultuna Rk. tog straks emnet op, 

Åse og Arne Egil Retteråsen

Urban Levin
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sendte sin hat rundt og berettede om et træplantningsprojekt på Island kaldet 
Heklaskogar. Et projekt til bekæmpelse af erosion og sandfygning efter udbrud 
fra vulkanerne på Sydisland. Der skal reetableres birkeskove på et 95.000 ha 
stort område. Urbans hat indbragte 520 EURO hvilket rakte til ca. 1100 træer.

Høstmøde på Island

På høstmødet 2010 var det besluttet at i 2011 skulle vi holde høstmøde på 
Island - uden motorcykler. 

Bjørn Tryggvason blev ud-
peget som ansvarlig for 
arrangementet og havde til-
lige inddraget både Björn 
Viggósson og Gunnar Si-
gurjónsson til opgaven.

Det var med store forventninger til et anderledes høstmøde at vi ankom til 
Busterminalen BSÍ i Reykjavik.

Tor J. Samuelsen, Norge skrev fra høstmødet:
Spesielt fordi dette var det første ordinære IFMR-møte på 
Island og at vi ankom uten motorsykler. Riktignok hadde 
flere av oss deltatt på den fantastiske MC-turen Island rundt 
i 2007, arrangert av Bjørn Tryggvason og co. og nok en 
gang var det Bjørn og co. som sto som vertskap. Savnet vi 
syklene? Kanskje litt, men dette ble oppveid av den røde, 
terenggående Mercedes-bussen med 500 HK og egen sjåfør, 
som Hlifar hadde stilt til disposisjon. Her var det plass til de 
rundt 40 deltagere som kom fra hele Norden med unntak 
av Finland.

Noe forsinket reiste vi de 10 milene sør-østover til Hvolsvöllur hvor vi deltok 
i Rangæingar RK sitt møte. Her presenterte forsker Hreinn Oskarsson 
et interessant prosjekt hvor man plantet ut pil og bjørk for å gjenskape 
vegetasjonen i områder rundt vulkaner etter utbrudd.
Været var med oss også lørdagen – dagen for den store turen rundt 
Eyjafjelljøkulen, Myrdalsjøkulen og Hekla, en ca 36 mil lang guidet busstur.  
Været var med oss også lørdagen – dagen for den store turen rundt 
Eyjafjelljøkulen, Myrdalsjøkulen og Hekla, en ca 36 mil lang guidet 
busstur. Etter en tidlig start kjørte vi på Rv1 sør-østover forbi Vik til gården 

Gunnar        Björn            Björn

Tor J.
 Samuelsen
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Grillparty på Landmannalaugar

Torvaldseyry. På veien kjørte vi over en smal, provisorisk bro, da den gamle 
ble tatt av flom i forrige måned etter et utbrudd av vulkanen Katla som 
ligger under Myrdalsjøkulens opptil 200 m tykke iskappe. Ved gården lå et 
nytt informasjonssenter hvor fikk vi se hvordan man hadde kommet i gang 
igjen med driften etter det dramatiske askeutbruddet av Eyjafjelljøkulen året 
før. Det bar videre østover før vi tok den røffe fjellveien (F208) nordover til 
Landmannalaugar, gjennom et dramatisk og vakker landskap opp til 700 m. 
høyde. 
I Landmannalaugar ble det tid til en liten fottur eller et bad i en naturlig varm 
kilde før en deilig middag med grillet lam m. tilbehør ble inntatt i det fri. Så 
bar det vestover igjen og etter en kort foto-stopp ved Hekla kunne vi ta  farvel 
med vår utmerkede guide.

Tidlig søndag morgen forlot vi hotellet i Smáratun for siste gang – litt yr 
luften, men stort sett oppholdsvær. Turen gikk så til Vestmannaeyjar hvor 
rotarianere fra Bjørns klubb Reykjavik-Grafarvogur RK slo følge. 
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12 McRotary nr. 1/2012 McRotary nr. 1/2012 13 

Torsdag 17 maj
14.00  Ankomst och registrering
18.00  Gemensam middag
Fredag 18 maj
07.30  Frukost/morgenmad
09.00  Säkerhetsgenomgång, färdvägsbe-

skrivning och avfärd. Annan aktivitet 
för de som inte kör med

09.00 Mc-tur med besök på Gnosjö 
industri museum

11.00-12.45   Registrering för nyanlända
13.00 Lunch/frokost på High Chaparral
14.00-15.00   Årsmöte för IFMR-medlemmar
  Mingel för övriga
16.00  Tåg till Mexico
17.00  Westernshow
  Efter showen och före middagen, 

gruppfoto med alla i jubileumströja
19.00  Gemensam middag (Texas Ranch 

Buffé)
Genomgång av lördagens program

Lördag 19 maj
07.00-08.30   Frukost/morgenmad
08.55  Säkerhets och färdplansgenomgång
09.00  Avfärd. Mc-tur till Husqvarna
11.00 Guidad visning av Husqvarna 

 Museum
12.30  Lunch/frokost, återfärd mot High 

Chaparral, kaffe under resan
16.45  Senast åter High Chaparral
19.00 Välkomstdrink
19.30 Jubileumsmiddag
Söndag 20 maj
07.00 Frukost/morgenmad
10.00 Farväl för denna gång

Vårmöte 2012 På High Chaparral
Hillerstorp, Sverige  www.highchaparral.se

Program:
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Pris
Ankomst fredag: 
Per person i stuga  för 2 personer 
SEK 3.000:-
Extra natt, torsdag: 
Per person i stuga för 2 personer         
SEK: 750:-

För enkelrum fi nns 2 alternativ:
a) Du har ett eget sovrum i en stuga som du 
delar med två andra deltagare. Toalett och 
dusch delas gemensamt. Pris som ovan.
b) Vill du bo ensam i egen stuga kostar det 
500 SEK extra per natt.

Priserna inkluderar övernattning i stugor 
med toalett och dusch, frukost, lunch och 
middag. 

Middagen på torsdagen är inkl. 1 öl, vatten, 
eller 1 glas vin samt kaffe eller te. 

Till festmiddagen på lördagen ingår 1 glas 
vin till förrätten och 2 glas vin till huvud-
rätten. Övriga drycker betalar man själv.

IFMR har gett ett bidrag till detta vårmöte 
för att så många som möjligt skall kunna 
deltaga, så nu fattas det bara Din anmälan 
till detta unika arrangemang.

Vid anmälan ska Du/Ni också ange vilken 
tröjstorlek Du/Ni önskar (gäller samtliga 
deltagare). Storleksmall fi nns på sidan xx i 
detta nummer av McRotary.

Anmäl Dig/Er på ifmr.påmelding.no senast 
den 20 mars 2012. På sidan xx ser hur Du 
skall göra.

Länkar och ännu mer 

info finner du på 

www.ifmr-norden.org

VårmötesinbjudanSE_FI.indd   2 2012-02-09   15:55

2012
Matriklen blev udsendt sammen med første nummer af McRotary. Medlemstallet 
viste en lille tilbagegang. Der er nu 67 danske, 18 islandske, 44 finske, 33 
norske, 65 svenske og 12 Prior medlemmer. Ialt 239.

Indbydelsen til årets store jubilæumsbegivenhed dominerede McRotary og 
arrangørerne har sat alle sejl til for at tiltrække så mange medlemmer som 
muligt og give deltagerne en uforglemmelig oplevelse.

IFMR ønskes hjertelig tillykke med de første 20 år og ønskes rigtig mange gode 
år fremover.
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Fotoet på omslaget er fra
Høstmødet i 2004 på 
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