Om medlemskap i RKMC® Chapter Norway
1 og forholdet til MC miljøet generelt

RKMC® Chapter Norway 1 er en familieorientert MC klubb for ansatte innen brannyrket. Som
offentlige tjenestemenn er vi underlagt strenger regler og normer og et særlig ansvar for å
overholde samfunnets normale lover og regler. Medlemmer i Chapter Norway 1 skal overholde
normale normer og regler i samfunnet og skal bidra til å fremme et positivt omdømme for MC
klubben, MC miljøet og yrket vårt spesielt.
RKMC® Chapter Norway 1 benytter følgende medlemskategorier:
 Aktivt medlemsskap
 Familie medlemsskap
 Støtte medlemsskap
 Junior medlemsskap
Andre typer medlemskategorier aksepteres ikke, som for eksempel:
 Probetionary status/prøvetid
 Hangaround
 Prospect
 Probetationary Patch holder
 Sponsor
 Full Patch Holder
I MC miljøet finnes det noen klubber som faller inn under det som ofte refereres til som 1 %
miljøet. RKMC® er ikke en del av det miljøet og ønsker ikke å bli oppfattet slik. Det er ikke
mulig å sette opp faste «kjøreregler» for hvordan man skal forholde seg til MC klubber eller
enkeltmedlemmer fra 1 % miljøet, men viser du andre respekt så får du som oftest respekt
tilbake igjen. Noen enkle forholdsregler kan man ta og noen listes opp her:







Din oppførsel på motorsykkel og i MC miljøet skal gjenspeiles av at du er medlem av en
familieorientert MC klubb, samt at du er offentlig tjenestemann innen et yrket som er
avhengig av tillit og respekt fra alle i samfunnet. Din adferd skal bidra til å skape et
positivt omdømme for yrket vårt, for MC miljøet generelt og for klubben vår.
Vis alltid andre klubbmedlemmer respekt. Introduser deg selv og fortell hvilken klubb du
er medlem av. Vær profesjonell og kort og beveg deg videre. Dette gjelder spesielt hvis
du møter på andre medlemmer i 1 % miljøet.
Ikke bryt inn i en samtale mellom medlemmer av andre klubber. Hold litt avstand inntil
du blir sett.
Ikke klapp medlemmer fra andre klubber på ryggen/på deres vestmerke
Ikke bruk begrepene «outlaw klubb» eller «gjeng» når du er i samtale med andre
klubbmedlemmer eller generelt i offentligheten.






Ikke bruk begrepet «brother/broder/bror/søster/sister» og liknende når du snakker med
medlemmer av andre MC klubber.
Når man kjører i gruppe sammen med flere andre klubber så kan det hende at
oppstillingen skal være i forhold til et spesielt hierarki. Hvis du er usikker, hold deg litt
tilbake og vent, eventuelt spør vertsklubben. Som oftest er ikke dette et problem i det
åpne MC miljøet i Norge.
Tenk alltid på din egen og andres sikkerhet når du er ute å kjører og når du er på treff. Ta
vare på deg selv, dine eiendeler og dine kollegaer/venner/bekjente.

Hensikten med vår MC klubb er å samle kollegaer og deres familie innen brannyrket med felles
interesse for MC. Vi skal fremstå som profesjonelle offentlige tjenestemenn i et yrke som er
kjent for tillit og respekt. Vår aktivitet innen klubben og i MC miljøet skal bidra til at vår tillit og
respekt opprettholdes og vi skal bidra til et positivt omdømme for det åpne MC miljøet generelt.

