
   

 

ÅRSMELDING 2006 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Tove Jakobsen – nestleder 

Vidar Sveen Volden 

Henrik Nordsæther 

Stig Inge Volden 

 

Varamedlemmer: 

Knut Ove Snildalsli 

Arild Hestnes 

Rolf Gunnar Waagbø 

 

Styret har i 2006 gjennomført 3 ordinære styremøter. 
 

AKTIVITETSDAG PÅ VASLAG 

Snillfjord motorklubb arrangerte lørdag 22. april aktivitetsdag på Vaslag. 

Vi var heldige og fikk bruke et jorde hos Lars Mjønes som likevel skulle pløyes. 

Kjøringen foregikk på to baner, en barnebane på 150 meter og en stor bane på 700 meter. 

Både medlemmer og ikke-medlemmer deltok i aktivitetene som foregikk fra 09.00 til 17.00. Det ble 

kjørt med ATV`er  fra 50 til 400 ccm og knattekross. 

De som hadde egne kjøretøy brukte disse, mens de som manglet fikk låne av motorklubben. 

46 personer deltok i kjøringen og nesten 300 personer var totalt tilstede i løpet av dagen. 
 

 



Bilder fra aktivitetsdagen: 

Øverst fra venstre:    8 år gamle Tomas Berdal fra Melhus kjørte hele dagen med sin E-ton Viper 

                                 150 ccm. 

Øverst til høyre:       Oversikt over startområde og deler av barnebanen. 

Nederst fra venstre:  Motorklubben og Vaslag Service samarbeidet om salg av grillmat, og det var 

 satt opp et eget mattelt. 

Nederst til høyre:     Det var også aktiviteter for de som ikke hadde fylt 5 år og ikke var gamle nok   

          til motoriserte kjøretøy. Gunnhild Snildalsli og Stian Mostue Berdal ser ut til å   

 trives.                                            

 

 

MEDLEMMER 

Antall medlemmer har holdt seg stabilt rundt 140 medlemmer. Det vil vel ikke bli de store 

forandringene før vi starter opp med aktiviteter på arenaen. 

 

 

MIDLERTIDIG BANE 
 

Motorklubben har i løpet av 2006 forsøkt å finne steder å kjøre på til vår arena blir ferdig. 

Fant areal hos Arild Ysland i Tannvikvågen, og fikk etter hvert klarsignal fra alle berørte parter. 

Dessverre gjorde byråkratiet i kommunen og spesielt hos fylkesmannen at det hele ”kokte bort”. 

Fikk ikke klarsignal før i oktober, og da var det for sent på året for oppstart. 

 

 

ARENA 

Snillfjord motorklubb og Krokstadøra idrettslag fikk på slutten av juni positivt svar på søknaden om 

tippemidler til vår planlagte arena. Vi fikk tildelt 417.000,- som vi søkte om. Dette utgjør 1/3 av 

totalbudsjettet på 1,25 mill. 

Gravearbeidene startet på oktober, og det meste er unnagjort. 

Anlegget må være ferdigstilt og godkjent i løpet av 2 år fra tildelingen, det vil si før juni 2008. 

 

Det har vært gjennomført flere dugnader med skogrydding før gravingen tok til. 

Fremover vil dugnadsarbeidene bestå i massetransport til traseen. 

 

 

Styret 


