
   
 

ÅRSMELDING 2012 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Ann Kristin Stolpnes 

Roy Cato Jørstad 

Odd Jarle Bjørkhaug 

Varamedlemmer: 

1.Kjell Berdal 

2.Arve Kjetil Eriksen 

3.Arild Hestnes 

 

Styret har i 2012 gjennomført 1 ordinært styremøte. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 118 medlemmer i 2012.  

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Ved sesongstart ble det gravd ned vannledning til vaskeplass og til brakke. 

Samtidig ble det lagt ned strømkabel fra Skogly til brakka. Brakka ble i løpet av sesongen 2012 

nærmest ferdigstilt. Nå gjenstår kun noe småflikk med kassebord og maling. Først på juni hadde vi 

innbrudd i brakka der verdier for rundt 10.000,- gikk tapt. 

I løpet av sesongen ble det påkjørt rundt 200 m3 med sand og grus. 

 

TRENINGER 

Det har vært gjennomført 47 treninger på banen i perioden 5. mai til 13. oktober. 

Faste treningstider har vært onsdager 17.30 til 21.00 og lørdager 12.00 til 17.00. 

I alt 96 kjørere har deltatt på disse dagene, av disse 27 fra vår egen klubb. 

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

motorklubb, Fosen, SCEK og NMK Melhus. 

 

AKTIVITETSLEDERE 

Det ble dessverre ikke utdannet nye aktivitetsledere i klubben dette året. 

Totalt deltok 8 forskjellige aktivitetsledere fra SMK på treningene i sesongen 2012. 

 

LISENSKURS 

Lisenskurs motocross ble gjennomført lørdag 6. og søndag 7. oktober 2012. 

Kurset ble holdt av Jan Rune Berdal og det var 5 kursdeltakere.  

 

KIOSK 

Vi hadde gjennom denne sesongen stort sett selvbetjent kiosk i klubbrakka. Vareutvalget var bl.a. 

kaffe, sjokolade og potetskruer.  



 

KJØREKURS 

Lørdag 19. og søndag 20. mai arrangerte vi kjørekurs på motorbanen. Totalt deltok 16 kjørere 

mellom 8 og 36 år. 7 av disse var fra SMK og resten kom fra NMK Trondheim, NMK Melhus, 

Hemne og Frosta. 

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 kjøreteknisk og sosialt. 

 

SNILLFJORDSDAG 

Motorklubben hadde ikke egen stand på Snillfjordsdagen 16.juni. Klubben hadde derimot ansvaret 

for telt til boder. Denne dugnaden ga klubben en inntekt på 8000,-. Kjempebra innsats av 

dugnadsgjengen gjorde dette til en gladsak. 

 

SKADER 

Vi har gjennom sesongen 2012 hatt en tilkalling av ambulanse. I tillegg måtte en annen innom 

sykehuset for sjekk. Fikk også et beinbrudd i starten av sesongen. Under oppstartsdugnad, før 

oppstart kjøring, fikk vi faktisk et armbrudd også. 

 

MEDLEMSTUR 

Lørdag 24. mars arrangerte vi medlemstur til lekeland på Heimdal. Der bowlet og kjørte gocart. 

Etterpå spiste vi pizza. 

 

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 

I sesongen 2012 var det 1 medlem fra Snillfjord motorklubb som deltok i Midtnorsk mesterskap i 

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

 

 
Her er 2 fornøyde jenter i sine nye kjøretrøyer. 

 
Styret 


