
Generell info til medlemmene som går på medlem og LMK 
*******************************************************************************  
 
Klubben har gått inn i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber 
(LMK). Det betyr at klubben som ”eier” av LMK fra nå av vil være med å sette 
sitt preg på det arbeidet som gjøres innenfor – og av - den organiserte 
motorhistoriske bevegelse i Norge. En bevegelse som teller 136 klubber med til 
sammen over 50.000 medlemmer.  
 
Både du som ”eier” (medlem) av klubben, og klubben som eier av LMK, har store 
fordeler med medlemskapet. Landsforbundet arbeider primært med to områder som 
direkte berører deg som medlem og entusiast;  
 

1. Lobbyvirksomhet for å tilrettelegge for utøvelsen av vår hobby 
2. Drift av en meget god forsikringsordning for alle dine eiendeler. 

 
 
LOBBY FOR DEG SOM MEDLEM 
Redusere skatter og avgifter, tilrettelegge kjøretøyforskrifter, økt bruk av veteran-
kjennemerker, unntak fra tekniske forskrifter, ”vaktbikkje” på EU-direktiver m.m.  
LMK møter politiske og tekniske myndigheter jevnlig for å vise at vi betyr ”kultur”, ikke 
luksusforbruk. Noen ganger er ikke et møte nok, og vi må ”ta i litt” for å bli hørt. Det 
betyr at kommunikasjonen med både komiteene på Stortinget og fagdepartementene 
må utfordres. F.eks. er de borgerlige partiene imot årsavgiften på NOK 380, men 
regjeringen fortsatt for.  
 
FORSIKRING FOR DEG SOM MEDLEM 
Du som medlem av ”rørsla” har en unik egenskap som viser en unik skadeprosent. 
Sammenlignet med Ola og Kari Nordmann har du som medlem i en LMK-tilsluttet 
klubb kun halvparten av skadene til Ola og Kari. Dette skal gjenspeile seg i de 
forsikringspremiene du betaler hos vår samarbeidspartner Tennant.  
Med mer enn 3 vanlige forsikringer (en av disse må være bruksbil, bolig, ulykke e.l.) 
får du ikke bare LMK-rabatt på hele 20 %, men også Totalrabatten på 12 %!  
LMK-rabatten betinger at du har vært klubbmedlem i minst et år.  
 
Merk deg likevel at alle selskap har ulik oppfatning om såkalte ”risikoområder”, og  
et annet selskap kan i ditt bostedsområde av denne grunn være konkurransedyktig.  
 
Vår samarbeidspartner Tennant Forsikring drifter forøvrig Toyota Nybilforsikring, og 
har nøkkelpersoner i sin organisasjon med stor interesse for veterankjøretøy.  
 


