«Se Oss» – Aksjonen NMCU 2022
Tid for aktiviteter igjen. Velkommen til å delta i «Se Oss» aksjonen for sesongen 2022
arrangert av NMCU Oslo og Akershus.
Dato for arrangement: lørdag 30.

april 2022

Alle er velkomne til å delta, også om du i dag ikke er medlem. Vi vil ha 3 forskjellige offisielle
oppstartssteder som det er medlemmer av styret i Oslo og Akershus NMCU (vil ha oransje
vest med tekst «Tillitsvalgt») som ønsker velkommen, instruerer og leder kortesjen til
samlingsstedet MC-Oslo AS, Strømsveien 344,1081 Oslo. Rutene som de offisielle
kortesjene vil kjøre vil du finne lenger ned i denne invitasjonen. Det vil være mulig å knytte
seg til langs ruten hvis det er ønskelig. Hvis noen vil kjøre egne ruter må de gjerne gjøre det
og møte opp på samlingsstedet MC Oslo AS.
Veiledning på hvordan vi skal kjøre i kortesjen:
• Når vi kjører sammen skal vi holde vår posisjon i kortesjen.
• Ingen forbikjøringer og vi skal holde mest mulig samlet.
• Du er selv ansvarlig for din kjøring og tilpass denne til ditt kompetansenivå. Leder vil
holde igjen kortesjen slik alle har mulighet for å følge med. Hvis alle ikke kommer
igjennom lyskryss med mer vil vi vente på den andre siden til alle er over.
• Vi kjører aldri over fartsgrensen på stedet og i tettbygde områder kjører vi veldig
forsiktig og holder gruppen sammen. Vi holder her mer samlet kortesje (se tegning
under). Hold din plass og side best mulig slik at den bak deg har best mulig oversikt
og mulighet for å reagere hvis det blir stopp m.m.
• Hvis hensyn til hverandre.
• HUSK vi skal vise oss fra en best mulig side. Andre trafikanter vil legge merke til oss
og vi ønsker god respons og ikke irritasjon!
Tegning:

Offisielle oppmøtesteder:
1. Esso Gardermoen, Jessheimveien 463, 2050 Gardermoen (like ved McDonald`s
Gardermoen)
2. Tyrigrava, Gamle Mossevei, 1420 Svartskog
3. Shell Asker, Solbråveien 1, 1383 Asker
Oppstart alle steder:
Oppmøte fra kl 1030
Start kortesje kl 1100

Ruter:
Rute 1. Oppmøte Esso Gardermoen.
Kontaktperson fra styret (oransje vest) er Christer Edlund, mob: 900 44 765
Innom Kløfta, Sørum, Fetsund Lillestrøm, Kjeller, Hagan og til MC-Oslo
Lenke til rute i Google maps:
Deli de Luca, Jessheimvegen 463, 2060
Gardermoen til Mc Oslo AS, Strømsveien
344, 1081 Oslo - Google Maps

Rute 2. Oppmøte: Tyrigrava, Gamle Mosevei
Kontaktperson fra styret (oransje vest) er Erik Brinchmann, mob: 970 82 504
Start på Tyrigrava, Gamle Mossevei, 1420 Svartskog
• Drøbak
• Ås
• Ski
• MC Oslo, Strømsveien
Lenke for veibeskrivelse i Google Maps.
Tyrigrava til Mc Oslo AS, Strømsveien, Oslo - Google Maps

Rute 3. Oppmøte: Shell Asker, Solbråveien 1
Kontaktperson fra styret (oransje vest) er Tore Hansen, mob: 951 80 114
Første stopp, Slemmestad fabrikker
Neste stopp, Billingstad trafikkstasjon
Neste stopp, Ullevål stadion
Siste stopp, MC Oslo, Strømsveien
Ruten går på «indre vei» gjennom Asker og Bærum, og så over på Ring 3 gjennom Oslo.

Lenke til Google maps: https://goo.gl/maps/hRBWcG4nEQFUcUVw6

Samlingssted etter kjøring:
Etter kortesjekjøring i de følge oppsatte rutene ender vi opp på samlingstedet rundt kl. 1300.
Vi samles hos MC Oslo AS som er medlem av NMCF (Norsk MC Forhandlerforening) hvor det vil bli
aktiviteter i form av:
• Velkommen v/NMCU
• Flere leverandører av MC-sikkerhetsutstyr vil presentere nye produkter med egne stand.
• Aktuell informasjon fra NMCU v/NMCU Oslo og Akershus
• Servering av grillmat ++
• Gode tilbud hos MC-Oslo AS for NMCU medlemmer
Håper flest mulig har anledning til å møte opp her. Velkommen!

