
Årsberetning BMW CCN 02/classic 2012 

Årsmøte 5. Februar 2012. 

Styret i BMW CCN 02/Classic har i 2012 bestått av: 

Formann: styret har delt på vervet. 

Sekretær: Gustav Fredrik Huseby (ikke på valg) 

Kasserer: Inge B. Braathen (på valg – tar gjenvalg) 

Styremedlem1: Øivind Ekern (ikke på valg) 

Styremedlem2: Eivind Mikkelsen (på valg – tar gjenvalg) 

Varamedlem: Magnus Hauso (på valg – tar gjenvalg som styremedl.) 

Det ble avholdt årsmøte på klubblokalet på Alnabru. Her var det et 
heller labert oppmøte med under 10 personer. Vi klarte heller ikke å 
stable på plass et ordentlig styre. Men vi valgte å gjennomføre 2012 
uten formann. 

Vårtreff. 

Dette utgikk da det krasjet med årsmøte i hovedklubben. 

19. Mai garasjetreff Moss. 

Garasjetreff på verkstedet til Eivind Mikkelsen i Moss. Bra oppmøte 
og hyggelig stemning. 

25-26 August Skandinavisk 02 treff. 

Dette treffet ble dessverre avlyst grunnet veldig dårlig påmelding. Var 
vel 1 svensk og 3 norske biler påmeldt ved fristens utgang. 



1-2 september. Bilens dag Sarpsborg. 

NAF i Sarpsborg arrangerte Bilens dag i Kullåsparken. Her hadde Tom 
Heine Bjercke  jobbet i kullissene og sørget for at vi fikk en konge 
plass på området. Vi stilte da også med den desidert største gruppen 
av biler. Vi hadde ca 20 flotte biler utstilt, og fikk mye bra respons. 
Ca. kl 14 var det avreise fra Sarpsborg. Turen gikk da på svingete 
småveier via Halden og ned til Tanum i Sverige. Her ble det spist lunsj 
før noen tok turen hjem, og andre dro noen meter videre til 
Tanumstrand spa hotel. Her hadde vi en bedre middag i hyggelig 
selskap. Bra oppmøte og kjempe suksess. 

6 oktober. Høsttreff Holmestrand – Larvik. 

Oppmøte i garasjen til Vetle og Rune i Holmestrand. Her var det mye 
spennende og se på, både BMW og andre merker. Etter noen timer 
gikk turen til Larvik og hjem til Finn Erik Olafsen. Her var det veldig 
bra oppmøte av biler. Ymse biler av andre merker tok også turen 
innom. Bra gjennomført treff med bra oppmøte. 

Det har også blitt avholdt 3 styremøter i 2012. 


