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TRIST Å LEGGE NED – At Planke-MC nå er blitt lagt ned, synes alle er litt trist på en eller annen måte, sier talsmann Knut-Erik Thorbjørnsen, som 
har lang fartstid fra arrangørstaben til Planke-MC. ARKIVFOTO: Kjøp bilde 

– Var ikke noe vits å kjempe imot 
– Vi gidder ikke å jobbe for noe vi bare blir motarbeidet på, sier talsmann Knut-Erik Thorbjørnsen i 

Planke-MC. 
Av: 

Bjørn Grønlien 
Publisert mandag 31. januar 2011 kl. 00:00. 

Sist oppdatert lørdag 29. januar 2011 kl. 20:54. 

I september, på et medlemsmøte i Planke-MC, ble det vedtatt å legge ned hele arrangementet. 

 

– Er det litt vemodig?  

 

http://www.f-b.no/
http://www.f-b.no/popup/1.5992629?view=buyimage&articleid=1.5992627
http://www.f-b.no/nyheter/var-ikke-noe-vits-a-kjempe-imot-1.5992627


– Både ja og nei. Vi har hatt det kjempemoro i alle de årene Planke-MC er blitt arrangert, men når man prøver å gjøre 

noe positivt og alle andre får det til å bli negativt, så hvorfor i all verden skal jeg fortsette med det, svarer Thorbjørnsen. 

Del på Facebook17 

Les også: Stanser Planke-MC 

 

– Møtte mye motstand 
Han sikter blant annet til diverse oppslag i Fredriksstad Blad: «Kritisk til Planke-MC», «MC-gjenger er uønsket», 

«Kriminelt møtested», «Vil si nei til Planke-MC» og «Ønsker Hells Angels hjertelig velkommen». 

 

Både politiet og sentrale politikere har mange ganger uttalt seg i svært skeptiske ordlag om Planke-MC, ikke minst med 

tanke på at både Bandidos, Outlaws og Hells Angels flere ganger har deltatt på mc-treffet.  

 

– Vi fant ut at det ikke lenger var noe vits å kjempe imot, sier Thorbjørnsen i Basic Eastside, som har lang fartstid i 

arrangørstaben til Planke-MC. 

 

– Hva slags reaksjoner har dere fått fra andre klubber som flere ganger har deltatt på Planke-MC? 

 

– Alle synes det er trist på en eller annen måte, og det er selvfølgelig litt vemodig å legge ned et arrangement vi 

gjennomførte 11 ganger, men sånn er det. Og det er det bare å ta til etterretning, svarer Thorbjørnsen. 

 

Han legger til at «politikerne bør følge med litt i timen». 

Da Planke-MC ble avviklet i fjor, sto ni klubber bak arrangementet.  

 

– Alle klubbene ble innkalt til møtet vi hadde i september i fjor. Hvor mange som var der, husker jeg ikke, men blant de 

fremmøtte var det full enighet om å legge ned Planke-MC, sier Thorbjørnsen. 

 

Han opplyser at overskuddet til Planke-MC er blitt gitt bort til lokale, veledige formål.  

– Disse pengene skal komme samfunnet til gode, sier Thorbjørnsen, som ikke vil røpe hvilke formål eller hvor mye 

penger det er snakk om. 

Hjemmesiden er ennå i drift 
Nettsiden til Planke-MC er fortsatt i drift, og på hjemmesiden står det ingenting om at hele arrangementet nå er en saga 

blott.  

 

– Den nettsiden der skulle allerede ha vært lagt ned, så dette skal vi raskt få ordnet opp i, sier Thorbjørnsen. 

Ordfører Eva Kristin Andersen har følgende kommentar: 

–  Den holdningen jeg har til kriminelle mc-klubber, har jeg hatt hele tiden, sier hun. 

Se bilder av Planke-MC 2010 

Les også: Stanser Planke-MC 

Les også: – Jeg vil jobbe for å avvikle Planke-MC 
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