
   
 

ÅRSMELDING 2013 
 
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 2013 gjennomført 1 ordinært styremøte. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 100 medlemmer i 2013.  

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Det ble gjennom sesongen 2013 ikke gjennomført noen store endringer på anlegget. 

Dugnader utenom vanlig banevedlikehold gikk på rydding av trær og busker langs traseen samt en 

del småarbeider på klubbrakka. 

I løpet av sesongen ble det påkjørt rundt 130 m3 med sand og grus. 

 

TRENINGER 

Det har vært gjennomført 47 treninger på banen i perioden 8. mai til 12. oktober. 

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

I alt 75 kjørere har deltatt på disse dagene, av disse 14 fra vår egen klubb. 

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

motorklubb, SCEK og NMK Melhus. 

 

AKTIVITETSLEDERE 

Det ble utdannet en ny aktivitetsleder i klubben dette året. 

Totalt deltok 9 forskjellige aktivitetsledere fra SMK på treningene i sesongen 2013. 

 

KIOSK 

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

kaffe, sjokolade og potetskruer.  

 

SKADER 

Vi hadde gjennom sesongen 2013 ikke hatt alvorlige ulykker, og dermed ikke hatt tilkalling av 

ambulanse. 

 



KLUBBMESTERSKAP 

Lørdag 21. september arrangerte Snillfjord motorklubb i samarbeid med NMK Trondhjem Racing 

klubbmesterskap i motocross. De ønsket samarbeid med Snillfjord motorklubb om et slikt 

mesterskap fordi de ikke har egen bane. 

Hele 59 kjørere, både jenter og gutter, deltok i løpet. Yngste deltaker var 5år og eldste 70 år. 

Dette er det første løpet som er gjennomført på vår bane siden vi åpnet i 2008. NMK Trondhjem tok 

ansvaret for det meste av gjennomføringen av løpet, noe som var naturlig etter som de har mest 

mannskap og ta av. Snillfjord motorklubb hadde ansvaret for klargjøring/preparering av bane samt 

kiosksalget. 

Eirik Skårdalsmo fra Stjørdal var innleid som speaker, noe som skapte en flott ramme rundt 

arrangementet. 

Snillfjord motorklubb stilte med 3 hjemmeførere i mesterskapet. Dette var Stian Mostue Berdal og 

Thomas Mostue Berdal i klassen MX 10-12år samt Anette Vangen Werness i klassen MX junior 

125/250. 

 

 

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 

I sesongen 2013 var det 2 medlemmer fra Snillfjord motorklubb som deltok i Midtnorsk mesterskap 

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

 

 

 
Her er det klart for treningsheat MX85 10-12 år på klubbmesterskapet 21. september. 

 

 

 
Styret 


