
   
 

ÅRSMELDING 2011 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Ann Kristin Stolpnes 

Roy Cato Jørstad 

Øyvind Berg 

Varamedlemmer: 

1.Kjell Berdal 

2.Arve Kjetil Eriksen 

3.Arild Hestnes 

 

Styret har i 2011 gjennomført 1 ordinært styremøte. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 105 betalende medlemmer i 2011.  

I tillegg er det 8 personer som har betalt støttemedlemsskap. 

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Vi fikk på sommeren tildelt 150000,- fra Marine Harvest Fondet. Dette med bakgrunn i en 

prosjektsøknad med tanke på tidtakingsutstyr og klubbrakke. Tidtakingsutstyr er innkjøpt fra 

Mylaps, mangler kun PC, montering og igangkjøring. Nærmer oss med dette prosjektet muligheten 

for å arrangere løp på anlegget, noe som vil trekke flere kjørere på terningene. 

I november fikk vi på plass 3 brakker som blir vårt nye klubbhus.  

Ved sesongstart ble det påkjørt rundt 200 m3 med sand og vi hadde en klargjøringsdugnad. 

 

TRENINGER 

Det har vært gjennomført 50 treninger på banen i perioden 4. mai til 19. oktober. 

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

I alt 80 kjørere har deltatt på disse dagene, av disse 29 fra vår egen klubb. 

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

Trondheim, SCEK og NMK Melhus. 

 

AKTIVITETSLEDERE 

3 personer fra SMK deltok på aktivitetslederkurs på Frosta, slik at enda flere kan lede treningene. 

Uten godkjent aktivitetsleder tilstede kan ingen trening foregå. 

Totalt deltok 11 forskjellige aktivitetsledere fra SMK på treningene i sesongen 2011. 

 

LISENSKURS 

Det ble sendt ut forespørsler på hjemmeside og e-post om det var noen som trengte lisenskurs. 

Da ingen av våre egne medlemmer, og kun 2-3 personer fra andre klubber hadde behov ble det ikke 

arrangert noe kurs i 2011. Vi vurderer behovet fortløpende og vil sette opp kurs når det trengs. 



 

 

KJØREKURS 

Lørdag 17. og søndag 18. september arrangerte vi kjørekurs på motorbanen. Totalt deltok 16 kjørere 

mellom 7 og 38 år. 12 av disse var fra SMK og resten kom fra NMK Trondheim og Averøy. 

Terje Moe fra Røros motorklubb var kursleder og Jan Rune Berdal var med som assistent. På 

lørdagskvelden hadde vi sosialt samvær med pizza fra Cafe Nasrat. Noen overnattet i Skogly og 

andre sov hjemme. Dette ble en vellykket helg med godt samhold. Det er ingen tvil om at slike 

arrangement er nyttig både kjøretekninsk og sosialt. 

 

SNILLFJORDSDAG 

Motorklubben hadde egen stand på årets Snillfjordsdag 18.juni. Der viste vi frem motorsykler og 

utstyr samt viste video og bilder fra våre aktiviteter. 

 

KIOSK 

Vi brukte gjennom denne sesongen stort sett selvbetjent kiosk. Vareutvalget var bl.a. kaffe, 

sjokolade og potetskruer. Ser frem til et bedre opplegg i eget klubbhus kommende sesong. 

 

SKADER 

Vi har gjennom sesongen 2011 ikke hatt noen alvorlige ulykker og dette er selvsagt veldig bra. 

 

KLUBBKLÆR 

Vi fikk denne sesongen egne klubbdresser. Disse er av merket Craft og er sorte med motorklubbens 

logo på rygg, bryst og lår. Prisen på dressene er kun 700,- for voksen og 550,- for barn. Dette ble 

mulig på grunn av 5 velvillige sponsorer som har sine logoer på dressene. Disse firmaene er Marine 

Harvest, Hemne Kraftlag, Jankos, Vaslag service og Wingvax. Tusen takk for støtten og vi håper 

også dette er god reklame og dermed en god investering for alle parter. 

Før jul fikk vi også på plass kjøretrøyer med klubblogo og navn på kjører. I tillegg fikk de som har 

egne startnummer disse på ryggen. Trøyene ble kjøpt fra WLM Design i Nederland og antallet ble 

25 stk i denne omgang. Veldig moro at klubbens logo vises når kjørerne drar rundt på andre baner i 

Norge. Dette vil også virke som god markedsføring på vårt anlegg. 

 

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 

I sesongen 2011 var det 3 medlemmer fra Snillfjord motorklubb som  deltok i Midtnorsk 

mesterskap i motocross. SMK var representert på løpene i Molde, Røros, Oppdal og Hemne. 

 

 
Her ser vi Martin Berdal i god driv over dobbelhoppet på sin Yamaha YZ125. 

 

Styret 


