
   
 

ÅRSMELDING 2008 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Vidar Sveen Volden – nestleder 

Henrik Nordsæther 

Stig Inge Volden 

Merete Lian 

 

Varamedlemmer: 

Knut Ove Snildalsli 

Arild Hestnes 

Rolf Gunnar Waagbø 

 

Styret har i 2008 gjennomført 3 ordinære styremøter. 
 

 

MEDLEMMER 

Antall medlemmer har holdt seg stabilt rundt 140.  

 

MOTORBANE 

Snillfjord motocrossbane ble godkjent av NMF 20. juni 2008. Banen er godkjent i kategori C. 

Banelengden er ca. 900 meter med en bredde på 6-10 meter. Antall startplasser i grind er 20. 

Banen ble offisielt åpnet lørdag 2. august med ordfører til stede for avkjøring av snor. 

Tilbakemeldingene på anlegget har vært over all forventning, mye skryt fra de fleste av kjørerne. 

Snillfjord motorklubb kan være stolte av sitt nye anlegg. 

 

TRENINGER 

Det har vært gjennomført 30 treninger på banen i perioden 12. juli til 25. oktober. 

Faste treningstider har vært onsdager 17.00 til 21.00 og lørdager 13.00 til 18.00. 

I alt 98 kjørere har deltatt på disse dagene, av disse 23 fra vår egen klubb. 

Resterende kjørere kommer for det meste fra Orkla motorklubb, Hemne motorklubb, Surnadal 

motorklubb, NMK Trondheim, SCEK, Fosen motorklubb, Røros motorklubb, NMK Melhus med 

flere. 

 

LISENSKURS 

Lørdag 18. og søndag 19. oktober gjennomførte SMK et 16-timers lisenskurs på motorbanen. 

Hele 29 gutter og jenter deltok på kurset, det lover godt for fremtiden. 

Arve Svorkås og Kjetil Eikli fra Orkla motorklubb var innleid som kursholdere. 

Skogly ble leid som kurslokale, der hadde vi også felles lunsj begge dager. 

Lørdag var teoridag og søndag kjøredag. Tross mye regn og dårlig bane var humøret på topp og det 

ble gitt meget gode tilbakemeldinger på kurset. 

 



 

 

 

SESONGAVSLUTNING 

 

Fredag 21. november arrangerte motorklubben sesongavslutning for medlemmene. 

Der fikk alle medlemmene som har kjørt på motorbanen en sekk med klubbens logo og diplom. 

Det ble vist en filmsnutt og bilder som en oppsummering av sesongen 2008. 

 

KIOSK 

Det har vært åpen kiosk på alle treninger både onsdag og lørdag. 

 

 

 
 

 
 

 

Styret 


