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NoBroK news 2013-06 
 

From: NoBroK (norskbromptonklubb@gmail.com) 

Date: 2013/12/16 

Subject: NoBroK news 2013-6 
 

Kjære Bromptonauter! 

Her kommer årets siste NoBroK news! 2013 var et godt år for Norsk Brompton klubb som ble 

stiftet av bare tre Bromptonauter september 2012 og som har nå nesten 50 medlemmer - og 

det er plass til flere…  

På årsmøte i september kom det opp et ønske om å etablere et forum for medlemmer for 

utveksling av ideer, tips og tanker om Brompton-bruk. Som et første skritt har alle våre 

medlemmer siden høsten 2013 muligheten å få lagt ut sin egen mailadresse (som 

hyperkobling til eget medlemsnavn) på medlemssiden 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/members/. Hvis du ønsker at din mailadresse blir 

tilgjengelig på vår nettside, send mail til norskbromptonklubb@gmail.com! På denne måten 

kan man f eks etablere direkte kontakt med medlemmer i samme region/ by - og har mulighet 

til å presentere egne ”saker/ tilbud” i en liten tabell nederst på kontaktsiden 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/contact/.  

Vi ønsker alle våre medlemmer god jul og et godt nytt år, og kommer tilbake med NoBroK 

news 2014 når det går mot våren!  

Mvh 

Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 

PS: I tillegg til denne mailen mottar alle våre medlemmer og noen 

samarbeidspartner om et øyeblikk en liten julehilsen, med vedlagt 

visittkort. Visittkort må gjerne brukes i kontakt med 

Bromptonauter (og/ eller andre foldesyklister i Norge) som kanskje 

ønsker seg et gratis medlemskap i NoBroK til jul  
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NoBroK news 2013-05 
 

From: NoBroK (norskbromptonklubb@gmail.com) 

Date: 2013/10/21 

Subject: NoBroK news 2013-5 (referat fra årsmøte, vedtekter og forum) 

 

Kjære Bromptonauter! 

 

Vedlagt sendes referat fra årsmøtet den 21.09.13 som også ligger på vår nettside 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 

  

På samme nettside finnes også vedtektene som ble godkjent på årsmøte. 

  

På årsmøte kom det opp et ønske/ forslag om å etablere et forum for medlemmer for 

utveksling av ideer, tips og tanker om Brompton-bruk (jf sak 5 i referatet). Som et første skritt 

så tilbyr vi nå alle våre medlemmer muligheten å få lagt ut sin egen mailadressen på nettsiden 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/members/ (jf hyperkoblinger av 120918-

Lillestrøm (2), 130603-Hamar (16) og 130604-Hamar (17)). Send kort mail til 

norskbromptonklubb@gmail.com, hvis du vil at din mailadresse skal legges ut! På denne 

måten kan man f eks etablere direkte kontakt med medlemmer i samme region/ by…  

 

Alle medlemmer inviteres samtidig til å komme med konkrete tilbakemeldinger hvordan slik 

et forum for medlemmer kunne se ut – og hvem som kunne tenke seg å administrere dette. 

Det kunne f eks opprettes egen side/ gruppe på Facebook, dersom noen er interessert – og 

noen er villig til å administrere dette :-) 

  

Mvh 

Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 
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NoBroK news 2013-04 

 

From: NoBroK (norskbromptonklubb@gmail.com) 

Date: 2013/9/8 

Subject: NoBroK news 2013-4 (dagsorden til årsmøte 21.09.13) 

 

Kjære Bromptonauter! 

 

Norsk Brompton klubb inviterer herved alle sine medlemmer til klubbens første origamitur 

samt årsmøte (på lokaltog fra Lillestrøm til Oslo) på lørdag, 21.09.13, jf vedlegg. 

 

Vennligst send kort tilbakemelding per mail til norskbromptonklubb@gmail.com innen 

15.09.13 om du kommer! 

 

Mvh 
Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 
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NoBroK news 2013-03 
 
 

From: NoBroK (norskbromptonklubb@gmail.com) 

Date: 2013/8/27 

Subject: NoBroK news 2013-3 

 

Kjære Bromptonauter! 

 

Norsk Brompton klubb er fortsatt i god utvikling og har nå nesten 40 medlemmer, jf 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/members/  

Vi antar at de fleste Bromptonauter er "mye på tur" og varsler derfor allerede nå at det blir 

origamitur samt årsmøte (på tog fra Lillestrøm til Oslo!) på lørdag, 21.09.13  

(start ca kl 11 utenfor Lillestrøm togstasjon og avslutning noen timer senere i hovedstaden) 

Det er ikke tilfeldig at vår første samling arrangeres i løpet av den europeiske mobilitetsuka, 

og vi får ev noe oppmerksomhet fra pressen - både i Lillestrøm og Oslo. Da er det ev en tanke 

at vi klær oss "fint" (jf rutiner rundt Brompton World Championship...)? 

 

Mer info kommer - men noter dere gjerne allerede nå tidspunkt i kalenderen! Og send oss 

gjerne "saker" som dere ønsker å ta opp på det korte og nokså uformelle årsmøtet vårt! 

Mvh 
Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 
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NoBroK news 2013-02 
 
From: NoBroK (norskbromptonklubb@gmail.com) 

Date: 2013/7/10 

Subject: NoBroK news 2013-2 

 

Kjære Bromptonauter! 

 

I dag har vi fått registrert medlem nr 30 i klubben vår. Ikke dårlig, hvis man vet at vi startet 

med tre små Bromptonauter september 2012. Framover skal vi prøve å sende i uregelmessig 

avstand korte NoBroK-news til alle våre medlemmer :-) 

 

Litt usikker om Brompton kan betegnes som "lavprisekspress" (men med tanke på 

driftsutgifter...?). Norsk Brompton klubb er i hvert fall et lavprisselskap... :-) Vedlagte 

"visittkort" er et godt eksempel. Skriv & klipp ut før du deler dem ut til andre Brompton 

syklister som du møter tilfeldigvis ute i (den norske) verden. Et lite bidrag til å bli en enda 

større klubb. 

(Vi har også planer om en liten folder som kan gis til særlig interesserte og legges ut på 

passende steder, f eks i utvalgte sykkelbutikker, på sykkelarrangementer osv...) 

 

Nedenfor info om Brompton World Championship 2013 i England. Vi vet ikke om noen av 

våre medlemmer er med på BWC i år, men kanskje vi kan sende en liten delegasjon neste 

år...?  

Vi har i hvert fall planer om å arrangere en liten origami tur og Bromptonsamling i 

forbindelse med den europeiske mobilitetsuka i 16.-22. september 2013 

(http://www.mobilitetsuken.no/ ). Hva med å møtes i Lillestrøm (ca 10 min fra Gardermoen 

og Oslo S), hvor vi sykler en liten runde i landets beste sykkelby i pendleravstand til Oslo - 

før vi tar tog inn til Oslo og avslutter turen som "miljøvennlige pendlere" inne i 

hovedstaden...? 

 

God sommer & god tur! 

Mvh 
Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 
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NoBroK news 2013-01 

 

From: NoBroK (norskbromptonklubb@gmail.com) 

Date: 2013/6/16 

Subject: Sommerhilsen fra Norsk Brompton klubb! 

 

Kjære Bromptonauter! 

 

Norsk Brompton klubb får stadig nye medlemmer... jf 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/members/  

og trolig står det også en liten sak om klubben vår i juni utgaven av medlemsbladet til 

Syklistenes landsforening, jf http://www.syklistene.no/om-oss/syklistene/ Vi regner derfor 

med at NoBroK fortsetter å vokse i løpet av de neste måneder! Kanskje vi får til en liten 

origami tur i Stor-Oslo i løpet av sommeren... :-) 

Ta gjerne kontakt ved ev spørsmål, kommentarer og/ eller ønsker! 

 

Mvh 
Norsk Brompton klubb  

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/ 
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