
   
 

ÅRSMELDING 2010 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Merete Lian 

Roy Cato Jørstad 

Øyvind Berg 

 

Varamedlemmer: 

1.Arve Kjetil Eriksen 

2.Henrik Nordsæther 

3.Arild Hestnes 

 

Styret har i 2010 gjennomført 2 ordinære styremøter. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 120 betalende medlemmer i 2010.  

I tillegg er det 10 personer som har betalt støttemedlemsskap. 

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Før sesongen startet ble det utført en del dugnadsarbeid på flaggposter. Spesielt på målhoppet fikk 

vi endelig en skikkelig flaggpost med tak over. Målet er at alle flaggposter skal få tak slik at det blir 

mer komfortabelt for flaggpostene som står der i all slags vær. Vi fikk denne sesongen låne traktor 

for banepreparering av Lars Erik Berg. Jan Egil Stolpnes har hatt ansvaret for dette. 

 

TRENINGER 

Det har vært gjennomført 46 treninger på banen i perioden 12. mai til 16. oktober. 

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

I alt 83 kjørere har deltatt på disse dagene, av disse 30 fra vår egen klubb. 

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

Trondheim, SCEK, Fosen motorklubb og NMK Melhus. 

 

AKTIVITETSLEDERE 

Før sesongen deltok 3 personer på aktivitetslederkurs i Surnadal, som ble betalt av SMK. 

Totalt deltok 9 forskjellige aktivitetsledere fra SMK på treningene i sesongen 2010. 

 

LISENSKURS 

Lørdag 2. og søndag 3. oktober gjennomførte SMK et 16-timers lisenskurs på motorbanen. 

10 gutter og jenter deltok på kurset, i tillegg deltok 5 foresatte for deltakere under 16 år. 

Dette var første kurset som Jan Rune Berdal holdt etter godkjenning som lisenskursholder. 

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

Lørdag var teoridag og søndag kjøredag.  



 

KJØREKURS 

Lørdag 29. og søndag 30. mai arrangerte vi kjørekurs på motorbanen. Totalt deltok 17 kjørere 

mellom 7 og 44 år. 12 av disse var fra SMK og resten kom fra Orkla, Melhus og Oppdal. 

Arve Svorkås fra Orkla motorklubb var kursleder. På lørdagskvelden hadde vi sosialt samvær med 

grilling. Med overnatting på motorbanen / Skogly for de fleste ble dette en vellykket helg med godt 

samhold. 

Lørdag 9. og søndag 10. oktober deltok 5 kjørere fra SMK på kjørekurs hos NMK Oppdal. Også der 

var Arve Svorkås kurslærer for våre kjørere. Lærerik helg med overnatting  og sosialt samvær. 

 

SNILLFJORDSDAG 

Motorklubben hadde egen stand på årets Snillfjordsdag 5.juni. Der viste vi frem motorsykler og 

utstyr samt viste video og bilder fra våre aktiviteter. 

 

ØRKDALSDÅGGÅN 

Vi ble invitert av Orkla motorklubb for å vise frem litt motocrossaktiviteter sammen med dem på 

søndag . 

Der ble det kjørt rundt kjegler og hoppet på en rampe. 6 kjørere fra SMK deltok på denne seansen. 

 

KIOSK 

Vi bestemte før sesongstart at vi skulle ha åpen kiosk bare på lørdager fordi det i sesongen 2009 var 

lite salg på onsdager. Men det som skjedde i sesongen 2010 var at det kom flere på onsdager enn 

lørdager. Derfor ble kiosken åpnet etter behov på onsdager også. Bør nok se på hele opplegget rundt 

kiosksalget da det ikke fungerer helt optimalt.  

 

SKADER 

Vi har gjennom sesongen 2010 ikke hatt noen alvorlige ulykker og dette er selvsagt veldig bra. 

 

NY HJEMMESIDE 

Vi fikk på slutten av året ny og bedre hjemmeside som vi selv kan oppdatere. Det er firmaet 

Ostenfeld & Sæther som har hatt oppdraget med designet på siden. 

 

 

 
Her ser vi Bente Mostue i godt driv på sin Kawasaki KX250F. 

 

 

Styret 


