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NoBroK news 2014-04 
Date: 2014/09/19 

 

Kjære Bromptonauter! 

 Vi hadde planer om å invitere til et uformelt årsmøte (samt kort origamitur) som del av den europeiske 

mobilitetsuken i midten av september 2014, og for noen uker siden ble alle våre medlemmer invitert til å komme 

med egne forslag/ kommentarer hvor vi kunne møtes. Selv om NoBroK er i god vekst så er vi fortsatt en liten 

klubb og det er trolig for ambisiøst med årlige årsmøter  Styret har derfor bestemt at vi ønsker å invitere til 

årsmøter bare annethvert år, dvs at det ikke blir noe årsmøte i 2014. Men alle medlemmer er når som helst 

invitert til å komme med innspill, forslag til møter/ turer, endringer av vedtektene osv! 

 Det blir altså ingen organisert samling i løpet av denne (mobilitets)uka. Men spontane Bromptonauter 

med bosted i ”Stor-Oslo” må gjerne komme til Stortorget i Lillestrøm i morgen, på lørdag, 20.09.14 kl 12 (der vi 

sammen med representanter fra SLF Lillestrøm og omegn ev kan organisere en liten origamitur ). Vi vet også 

at noen av våre medlemmer skal delta på sykkelkonferansen 14.-15. oktober 2014 i Oslo. Dette er også en flott 

anledning til å vise oss fram  Send gjerne kort mail når du har tenkt deg dit. Så kan vi ev koordinere noe! 

Keep cycling! 
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NoBroK news 2014-03 
Date: 2014/08/22 

 

Kjære Bromptonauter! 

 Den fine sommeren går mot slutten og for mange av oss betyr det vel også at årets Brompton sesong 

snart er over. Kanskje noen av våre medlemmer var med på samlingen av folde- og transportsyklister i 

Frognerparken i Oslo 31.05.14 – selv har vi i hvert fall ikke klart å arrangere origami-turer så langt i år. Men vi 

har fortsatt et ønske om å arrangere minst én tur før vinteren…  

 Styret kommer også i 2014 til å invitere til et uformelt årsmøte (samt kort origamitur) som del av den 

europeiske mobilitetsuken i midten av september. Så noter gjerne uka 38 i kalenderen din! Mange av våre 

medlemmer bor i ”Stor-Oslo” og vi vurderer derfor å samles i Oslo eller et annet sentralt sted på Østlandet. Vi 

har f eks blitt invitert av varaordføreren i Skedsmo kommune til å delta på markeringen av mobilitetsuken på 

Stortorget i Lillestrøm på lørdag, 20.09.14 (sammen med SLF Lillestrøm og omegn). Alternativt vurderer vi å 

arrangere vårt årsmøte på offentlig parkeringsplass i Oslo sentrum den 19.09.14, på selveste PARKing DAY  

På denne måten kan vi trolig få litt (presse-)oppmerksomhet for klubben og samtidig bidra til å spre det 

internasjonale PARK(ing) DAY fenomenet… Alle medlemmer inviteres herved til å komme med egne forslag/ 

kommentarer hvor vi skal møtes. Avgjørelsen må tas om kort tid! 

 Ellers så kan vi informere at vi i løpet av sommerhalvåret har fått noen nye medlemmer. Norsk 

Brompton klubb har nå 55 medlemmer - og vi er i kontakt med flere Bromptonauter  Bruk gjerne våre lavkost 

visittkort (jf NoBroK news 2014/1) til å reklamere litt for NoBroK slik at vi kan feire medlem nr 60 før jul  

Keep cycling! 
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NoBroK news 2014-02 
Date: 2014/05/10 

 

Kjære Bromptonauter! 

 I dag er det sykkelens dag. Vi har ikke fått organisert noe origami-tur i år så langt, men inviterer alle 

Bromptonauter til å delta på arrangementer i sitt eget lokalområde. Dere som bor i Stor-Oslo må gjerne komme 

til Sykkelens dag i Oslo på Youngstorget kl 13 i dag – vi vet at minst ett av våre medlemmer will be there . 

 Sykkelens dag er en fin anledning til å vise fram våre flotte foldesykler, reklamere litt for NoBroK 

(gjerne ved hjelp av våre lavkost visittkort, jf siste NoBroK news) og ikke minst til å argumentere for 

miljøvennlige transportløsninger! Styret har et ønske om å utvide våre vedtekter i den retning at 

Bromptonauter og andre foldesyklister i Norge vises større oppmerksomhet som miljøvennlige trafikanter. Hvem 

vet, kanskje vi kan bidra til at det etableres et lignende prosjekt i Oslo som f eks i Münster/ Tyskland eller 

Oxford/ England (jf bildet fra Bromptondocks i Oxford nedenfor). 

 

 Ellers så var altså bare ett NoBroK-medlem interessert i å delta på turrittet Eidsvoll-Oslo 29.06.14, og 

det blir derfor ingen organisert origamitur denne dagen. Kom gjerne med forslag når og hvor NoBroK skal 

arrangere egne turer og/eller delta på andre sykkelarrangementer, f eks  

   - samlingen av folde- og transportsyklister i Frognerparken i Oslo 31.05.14 og/eller 

   - CityRide festival i Lillestrøm 07.06.14 eller andre byer i Norge 

Styret ønsker å arrangere minst en origamitur i løpet av året der vi da også gjennomfører vårt årsmøte akkurat 

som i 2013. Godt mulig at det blir igjen i forbindelse med den europeiske mobilitetsuka i september… 

 Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger ang klistremerker for NoBroK-medlemmer eller andre 

forslag/ initiativer, men også her gjelder det: Feel free! 

Keep cycling! 
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NoBroK news 2014-01 
Date: 2014/04/10 

 

Kjære Bromptonauter! 

Våren har kommet og de første Bromptonauter er trolig allerede i farta. I vinterpausen har Norsk Brompton 

klubb feiret sitt første jubileum ved å registrere medlem nr 50. Per i dag har vi 51 medlemmer - og flere skal det 

bli! Alle Bromptonauter inviteres til å rekruttere flere klubbmedlemmer, f eks ved hjelp av vedlagt lavkost 

visittkort   

Vi vurderer også å få trykket opp noen fine klistremerker for NoBroK-medlemmer. Vi tenker oss klistremerker 

med en størrelse på ca 4-5 cm i diameter som kan festes på våre sykler… En produksjon på 100 merker som skal 

selges for selvkost til våre medlemmer. Kanskje med grønn bunnfarge og bokstaver og logo i hvitt… Alle 

medlemmer er invitert til å komme med forslag til layout (og ev også leverandør)! 

Etter diskusjonen om forum for medlemmer på vårt årsmøte 2013 fikk alle våre medlemmer tilbud om å få lagt 

ut egen mailadresse (som hyperkobling til medlemsnavnet) på vår medlemsside 

http://norskbromptonklubb.wordpress.com/members/ (jf NoBroK news 2013-06). Vi utvider også kontinuerlig 

oversikten over relaterte nettsider og Facebook sider på http://norskbromptonklubb.wordpress.com/om-

brompton/. Kom gjerne med forslag på hva som skal ligge der! Per i dag har vi ingen planer om en egen 

Facebook side. Men NoBroK er i vekst og ved stort behov kan vi gjerne vurdere saken på nytt.  

Dette som mye annet kan vi ev diskutere på en origamitur i nær framtid… Hva med deltakelsen på turrittet 

Eidsvoll-Oslo på lørdag, 29.06.14? Vi mener at det er en forutsetning at vi er minst 10 Bromptonauter – slik at vi 

blir synlige blant de flere hundre deltakere. Deltakelsen koster ca kr 600 og det er stolte 60 km fra Eidsvoll til 

Oslo. Send oss gjerne en kort tilbakemelding per mail innen 30.04.14 om du vil delta på rittet og/eller om du har 

andre forslag til samlinger/ turer! 

Last but not least informeres at nettstedet Transportsykkel.no inviterer alle Bromptonauter (og andre folde- og 

transportsyklister) til en samling i Frognerparken i Oslo 31.05.14, jf www.facebook.com/transportsykkel. 

Samme nettsted ønsker også å lage et intervju med en foldesykkeleier, helst en kvinne med Brompton som er 

bosatt i Oslo og kunne tenke seg å fortelle hvor fabelaktig smart sykkelen hennes er? Ved interesse ta kontakt 

med transportsykkel@gmail.com! 

Keep cycling! 
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