NBCC avd. Hamar og omegn

1977 - 2017
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Starten.
Norsk Caravan Club (senere endret navn til Norsk Bobil og
Caravan Club) avdeling Hamar og omegn ble stiftet på et møte
i Gildehallen på tidligere Hamar Bryggeri den 28. september
1977.
Etter at mange i lang tid hadde forsøkt å danne en caravanklubb i Hamar-distriktet, var det sommeren 1977 to ulike
grupperinger, som uavhengig av hverandre, og uten å kjenne
til hverandre, drev forberedende arbeid for å få startet en slik
forening. Den ene gruppen ble ledet av Jostein Stordahl, - den
gang drosjeeier på Hamar, og den andre gruppen ble ledet av
Rolv Bråthen, - som den gang jobbet som politimann i Hamar.
Da Jostein annonserte etter interesserte i lokalavisa, ble de to
gruppene klar over hverandre, og slo seg sammen i arbeidet
med å få til en klubb.
De nesten 50 personene som var samlet i Gildehallen på
stiftelsesdagen, var svært entusiastiske. Med NCCs (senere
NBCC) president Ola Ellingsen, og visepresident Per Hellne til
stede, ble det vedtatt å starte lokalavdeling av NCC.
Det første styret ble bestående av:
Formann
Rolv Bråthen
Nestformann
Arvid W. Børresen
Sekretær
Tormod Kristiansen
Kasserer
Finn Vidar Quernstuen
Styremedlem
Erik Hagelund
Varamedlemmer
Jostein Stordahl og Gunnar Bakken.
Styret ble snart etter supplert med en leder for
«sportskomiteen», Stein Kristensen, og en leder for
«arrangementskomiteen», Christian Fredrik «Putte» Thoresen.

Den første tiden.
Avdelingen ble ganske fort aktiv på en rekke områder, og
utmerket seg fort som en aktiv og initiativrik enhet. Derfor fikk
vi ganske snart også personer inn i den sentrale ledelsen i
organisasjonen. Vi startet med:
• Øvelses- og opplæring i kjøring med campingvogn.
Vi avholdt ukentlige øvelseskvelder gjennom hele
sommerhalvåret,
gjerne kombinert med kaffe og sosial aktivitet.
• Tilbud på gass, rekvisita og andre ting som kunne gjøre et
medlemskap
økonomisk interessant.
• Finne en campingplass som medlemmene kunne ha som
treffsted og hvor man kunne reise for å treffe kjentfolk.
Dette ble fort Strandheim ved Mjøsa. Den plassen hadde
avdelingen styring på i 7-8 år.

Fra Sport til Øv-Opp.
Avdelingen skjønte raskt at øvelse og opplæring ikke burde
blandes sammen med konkurransekjøring med campingvogn.
Vi endret derfor navnet på aktiviteten til «Øv-Opp» (Øvelse og
opplæring). Både teorikurs og praktisk øvelseskjøring fikk stor
deltakelse.

Tilbud til medlemmene.
Avdelingen var tidlig opptatt av å finne fram til gode
medlemstilbud. Forsikring (hvor NCC sentralt hadde en god
samarbeidspartner i Drosjeforsikringen), bensinrabatter,
bilrekvisita, tekniske kontroller, dekk og caravan-rekvisita, var
tilbud som medlemmene fikk tilgang til enten som sentrale eller
lokale tilbud.

Noen mener nok at dette er noe som avdelingen burde ha
sterkere fokus på også i dag. Men i dag er det en «jungel» av
tilbud som folk får tilgang til som enkeltpersoner eller gjennom
ulike fagforening, medlemskap i ulike andre organisasjoner,
eller som er tilgjengelig i det åpne markedet. Derfor er det i
dag ikke mange lokale tilbud, men fortsatt en rekke tilbud som
gjelder hele organisasjonen.

Påske- og vintercamping.
Allerede i 1978 kunne avdelingen tilby påskecamping. Dette
ble første gang tilbudt på Østerdalen Turistsenter nord for
Rena, og dette ble arrangert som «påsketreff». Senere hadde
avdelingen flere år med påsketreff på Hunderfossen – på den
plassen som i dag rommer inngangen til familieparken.’
Imidlertid ble det etter hvert slik at camping også ble en
vinteraktivitet. Folk skaffet seg faste vinterplasser, og behovet
for en egen påskecamping bortfalt.

Arrangementer.
En av de viktigste grunnene til at folk ønsket å være med i
NCC, var den sosiale aktiviteten som ble utøvd gjennom treff,
møter og medlemsfester.
I mange år var det vanlig med pinsetreff, St.-Hanstreff og høsttreff i avdelingens regi. Vi arrangerte allerede fra 1977
julebord, årsfester, juletrefester og medlemsmøter.
Den første store oppgaven fikk avdelingen da vi påtok oss å
arrangere landsmøtet for NCC i 1980. Med Rolv Bråthen
som styreleder, og Torgeir Strømmen som leder i
landsmøtekomiteen, avholdt vi et landsmøte og landsmøtetreff
som folk snakket positivt om i mange år. Selve landsmøtet ble
avholdt på det som den gang het Olrud Hotell. En del gjester
bodde også på hotellet, men svært mange kom til Hamar med
campingvogner, og tok inn på Hamar Camping. Dette ble et

meget vellykket arrangement.
Under arrangementet fikk avdelingens formann – som den
første i Hamar-avdelingen – utmerkelsen Det Edle Drag i
Bronse.

Kontor.
Avdelingens sekretær, Tormod Kristiansen, som den gang var
distriktssjef for Redningsselskapet, skaffet avdelingen et eget
kontor i Hamar allerede i 1978.
Den gang var det forholdsvis mye arbeid med å stensilere og
sende ut nyhetsbrev til medlemmene, og et eget kontor var
derfor kjærkomment.
Kontoret var åpen en kveld i uka, og ellers kunne styret og
komiteer holde sine møter der. Avdelingen hadde eget kontor i
nær 30 år, men etter hvert som teknologien har gjort både
kommunikasjon, trykking, utsendelser og annet mye enklere,
er det ikke behov for et kontor som har faste åpningstider.
I jubileumsåret leier avdelingen møterom hos Nettbuss i
Brumunddal. Der holder styret sine møter.

Samarbeid.
Avdelingen har i alle år vært opptatt av å ha godt samarbeid
med caravan- og bobilbrosjen, med myndigheter som Statens
Vegvesen og Politiet, samt med andre organisasjoner som NAF
og andre.
Tidlig var vi en del av et tett samarbeid mellom de daværende
fire avdelingene i Hedmark. I NCC fikk dette fort slengnavnet
«Hedmarks-geriljaen», fordi vi markerte oss med felles
standpunkter i en rekke saker.
Senere ble NCC/NBCC organisert i regioner, hvor vi ble en del
av region Hedmark og Oppland, som også rommer avdeling
Øvre Romerike og avdeling Hadeland og Ringerike.

Messecamping.
Fra 1996 og de deretter følgende 7 årene (i alt 8 år) ble det
arrangert caravan- og fritidsmesse i Vikingskipet i september
hvert år. Avdeling Hamar og omegn fikk et godt samarbeid
med messearrangøren, og hadde alle årene ansvar for avvikling
av Messecamping på områdene rundt Vikingskipet. På slutten
var det så stor tilstrømning at vi også utvidet campingarealet til
å omfatte Tjuvholmen i Hamar og områdene ved
Utstillingsplassen. På det meste var det 670 enheter som vi tok
oss av, i tillegg til 170 som fikk plass på Hamar Camping.
Grunnen til vår suksess, var godt samarbeid med
messearrangøren, samt en ivrig og entusiastisk gjeng med
medlemmer som stilte opp hvert år. Viktig var også at vi
hadde gode «gruppeledere» for de ulike ansvarsområdene. Det
er grunn til å nevne Leif Slåttsveen, Rolv Bråthen, Margit Jære,
Anstein Sørum, Peder Lund, Sverre Karlsen, Aud Nygårdsmoen,
Knut Færgen, Sven Korsbakken og Ingar Hval, som alle deltok
og tok ansvar i alle eller et flertall av arrangementene.
Da arrangementet flyttet til Lillestrøm etter 8 år, lot vi
stafettpinnen gå videre til NCC avd. Romerike.

Ænslestreffet på Helgøya.
I de siste 9 årene, har avdelingen invitert til et meget spesielt
treff på Skurven på Helgøya i Ringsaker. Dette foregår i
overgangen mai/juni, og har hatt litt ulike navn. Men i
hovedsak er treffet kjent som «Ænslestreffet». Her samler vi
opp til 140 campingenheter til et idyllisk og særegent treff
«midt i Mjøsa». Her stekes flesk på bål, og det kokes poteter
og kål på ved-fyrte ovner. Det er dans og moro, og folk trives!
Det er hvert år kø i påmeldingslistene av folk som gjerne vil
delta.
Dette har blitt et populært og særegent treff som nok en gang
har satt Hamar-avdelingen på kartet.

Personer i sentrale verv.
Allerede i 1978 begynte Rolv Bråthen å møte i det forumet
som het AU – som senere benevnes Sentralstyret. Fra 1979
ble han valgt inn som fast møtende vararepresentant. Fra
1981 var han medlem av Hovedstyret (nå: Landsstyret), og i
1983 ble han medlem av den sentrale organisasjonskomiteen
og også vedtektskomiteen. Fra 1991 til 1992, og fra 2013 til
2015 var han medlem i Landsstyret. Han har også vært i
Regionstyret og i regionens arbeidsutvalg i flere år. I 1995-96
var han medlem av den sentrale Trafikksikkerhetskomiteen.
Rolv har mottatt Det Edle Drag i sølv, og er også utnevnt til
æresmedlem i avdelingen.

Torgeir Strømmen erstattet Rolv som varamann til NCCs
Arbeidsutvalg (AU) i 1981. På landsmøtet på Romerike i 1982
ble han valgt til visepresident. I 1984 til 2002 var han NCCs
president og ubestridte leder. Han er den eneste i avdelingen
som har mottatt æresbevisningen Det Edle Drag i gull.
Torgeir er for øvrig fortsatt aktiv som varamann til
avdelingsstyret.

Anstein Sørum har i mange år vært medlem av NBCCs
landssstyre. Han har vært regionleder og medlem av regionens
arbeidsutvalg. I tillegg har han i flere år vært leder av den
sentrale Trafikksikkerhets- og Sportskomiteen i NBCC.
Han har mottatt Det Edle Drag i sølv. Han fikk sammen med
Ronny Pedersen også i 2011 Hedmark Trafikksikkerhetsråds
ærespris «Ludvigprisen» for sitt trafikksikkerhetsarbeid.

Medlemsmasse og skiftende tider.
I starten i 1977 var antallet medlemmer ca. 50, men økte raskt
til ca. 100 familier. Etter ca. 10 år, var antallet oppe i ca. 450.
Moder Norge møtte imidlertid noen nedgangsår, og midt på 90tallet var antallet medlemmer nede i rundt 350.
Medlemsmassen steg så igjen til nær 500 medlemsfamilier,
men har de senere årene vært relativt stabilt på rundt 360.

Økonomi.
Avdelingen har i hele sin tid hatt en tilfredsstillende økonomi.
I starten var det bingo-spill som gjorde at økonomien ble god.
Senere bidro Messecampingen til en god økonomi, noe som har
vedvart fram til dags dato.

Avdelingens ledere.
Det er mange som har bidratt til at avdelingen har hatt en
stabil og god drift i 40 år. Men det er gjerne slik at når noe går
galt, er det lederen som «henges», og går ting bra, så mottar
lederen rosen. Vi har derfor valgt å nevne de som gjennom
årene har vært ledere i avdelingen:

1977-1983
1983-1987
1987-1989
1989-1995
1995-2001
2001-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2007
2007- d.d.

Rolv Bråthen
Sverre Løbak
Rolf Halvdan Skar
Johan Høisveen
Rolv Bråthen
Alf Sætermo
Inger Johanne Gundersen
Odd Arild Fjeld Jacobsen
Inger Johanne Gundersen
Anstein Sørum

Tida framover.
Man stiller seg stadig spørsmålet om NBCC er en type
organisasjon som vi fortsatt trenger. Svaret på dette er
fortsatt «ja»!
En sterk organisasjon har større gjennomslag overfor
myndigheter og samarbeidspartnere. Gjennom årene har NBCC
sørget for fjerning av årsavgift for campingvogner, økning av
lovlig fart for kjøring med campingvogner fra 70 til 80 km/t,
endring av begrensningene i tillatt bredde på vogn, endringer i
bompengesatser for bobiler, endringer i vekt- og førerkortregler
som bobiler, osv. NBCC utgjør dessuten fortsatt en god og
vesentlig faktor i trafikksikkerhetsarbeid, i sikkerhetsarbeidet,
og i den sosiale delen av campinglivet.
Vi er derfor fortsatt optimistiske med hensyn til framtida.

Styret i Jubileumsåret
Når avdelingen nå passerer 40 år, har er det med følgende
styre:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Anstein Sørum
Trond Arne Rognlien
Liv Eiklid
Inger Sæther
Eva Irene Hovde
Ronny Pedersen (leder av Trafikksikkerhet)
Trond Magne Odden
Torgeir Strømmen
Jorunn Skybak

