
   
 

ÅRSMELDING 2009 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Henrik Nordsæther 

Stig Inge Volden 

Merete Lian 

 

Varamedlemmer: 

Øyvind Berg 

Ove Andre Lian 

Arild Hestnes 

 

Styret har i 2009 gjennomført 2 ordinære styremøter. 
 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 128 betalende medlemmer i 2009.  

Av disse er det 9 støttemedlemmer. 

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Før sesongen startet ble det ryddet skog i området mellom bakkene. Innersvingen i 

”gammelbakken” ble planert ut for bedre sikt i banen. Det ble plassert sittebenk oppe på platået 

mellom bakkene uten at det ble noen publikumssuksess. 

Målhoppet ble forlenget med ca. 4 meter etter ønske fra utøverene. 

Mot slutten på sesongen ble det også laget en vaskeplass ved parkeringsplassen med vannslange fra 

Skogly. 

 

TRENINGER 

Det har vært gjennomført 48 treninger på banen i perioden 2. mai til 24. oktober. 

Faste treningstider har vært onsdager 17.00 til 21.00 og lørdager 12.00 til 17.00. 

I alt 87 kjørere har deltatt på disse dagene, av disse 28 fra vår egen klubb. 

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

Trondheim, SCEK, Fosen motorklubb og NMK Melhus. 

 

LISENSKURS 

Lørdag 24. og søndag 25. oktober gjennomførte SMK et 16-timers lisenskurs på motorbanen. 

19 gutter og jenter deltok på kurset, det må klubben være fornøyde med. 

Arve Svorkås fra Orkla motorklubb var innleid som kursholder. 

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

Lørdag var teoridag og søndag kjøredag. På dette kurset var vi også heldige med været. 

 



 

 

 

 

KIOSK 

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

 

SKADER 

23. mai fikk vi sesongens eneste alvorlige ulykke. Både ambulanse og legehelikopter kom til stedet 

innen 30 minutter. Utøveren har gitt klubben meget god tilbakemelding på arbeidet som ble gjort i 

forbindelse med ulykken. Klubben kan ikke se at det kreves nye sikkerhetstiltak på bakgrunn av 

denne ulykken. 

 

 

 
 

Styret 


