
   
 

ÅRSMELDING 2014 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Ann Kristin Stolpnes 

Kjell Berdal 

Grete Iren Lian 

Varamedlemmer: 

1.Roy Cato Jørstad  

2.Arve Kjetil Eriksen 

3.Arild Hestnes 

 

Styret har i 2014 gjennomført 2 ordinære styremøter. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 114 medlemmer i 2014.  

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Det ble ved sesongstart 2014 utført en del ekstraordinært arbeid på motorbanen. Hitra 

Anleggservice ble leid inn til å ta en opprensking av kanalkanter og fjerning av nærliggende røtter 

etc. En del av den øvre traseen ble utvidet mot nedre skråning og det ble satt opp ca 70 meter med 

tregjerde. Dette er arbeid for generell øking av sikkerhet og forberedelser til ny banegodkjenning. 

Siste banegodkjenning utløp 31/12.2014. Anlegget må derfor regodkjennes før sesongstart 2015.  

Banegodkjenner Inge Gustavson var på inspeksjon 19/9-2014. 

Før banen får ny godkjenning må det gjøres en del tiltak. Dette er enda mer pussing av kantsoner 

med rydding av vegetasjon/trær samt noen voller for banemarkering. Det må også snekres opp en 

god del flere tregjerder. Vi får ikke godkjent bruken av nett i området rundt målsving/banedepot. 

Her må det settes opp tette tregjerder med høyde 1,2 meter. Grunnen til at det er brukt nett er at det 

skal være enkelt å fjerne før vintersesongen med skiaktiviteter. Vi må derfor lage en løsning der vi 

ved sesongslutt kan lage en åpning på tregjerdet i svingen ved banedepot i skitraseens bredde. 

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

I løpet av sesongen ble det påkjørt rundt 400 m3 med sand og grus på banen. 

 

TRENINGER 

Vi gjennomførte i 2014 47 treninger i perioden fra 4.mai til 11. oktober. Totalt antall kjørere var 98 

hvorav 22 var fra vår egen klubb. Resterende kommer for det meste fra MK Trondheim, NMK 

Melhus, Surnadal, Ørlandet, Hemne motorklubb og Orkla motorklubb. 

Opplevde i 2014 økende interesse i klubben, noe som er veldig gledelig. 

 

AKTIVITETSLEDERE 

Det ble utdannet 3 nye aktivitetsledere i klubben dette året, etter sesongslutt. 

Totalt deltok 7 forskjellige aktivitetsledere fra SMK på treningene i sesongen 2014. 



KIOSK 

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

kaffe, sjokolade, brus og potetskruer.  

 

SKADER 

Vi hadde gjennom sesongen 2014 ikke hatt alvorlige ulykker, og dermed ikke hatt tilkalling av  

ambulanse. 

 

KURS 

Lørdag 10. og søndag 11. mai ble det arrangert motocrosskurs på banen med Terje Moe fra Røros 

som kursleder. Det var MK Trondheim som organiserte kurset. 28 førere i alderen 9 til 48 år deltok. 

På lørdag kveld var det grilling og sosialt samvær ved paviljongen i Aunfjæra.  

 

KLUBBMESTERSKAP 

Søndag 5. oktober arrangerte Snillfjord motorklubb klubbløp i motocross. Hele 43 kjørere, både 

jenter og gutter, deltok i løpet. Yngste deltaker var 5år og eldste 49 år. 

Snillfjord motorklubb stilte med 10 hjemmeførere i mesterskapet, 33 førere fra andre klubber. 

 

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 

I sesongen 2014 var det 4 medlemmer fra Snillfjord motorklubb som deltok i Midtnorsk mesterskap 

i motocross. SMK var representert på løpene i Hemne, Mosjøen og på Tynset. 

 

LAG NM OPPDAL 

MK Trondheim arrangerte lag-NM i motocross på Oppdal 6. og 7. september. 

Stian Mostue Berdal og Thomas Mostue Berdal deltok der i en gjesteklasse MX85 på søndag 7. 

september. 

 

LISENSKURS 

Det ble arrangert lisenskurs 20. og 21. september med 15 deltakere. 

11 fra SMK og 4 fra andre klubber. 

 

 
Her er det fokus på kjøreteknikk under kurset 10.mai. 

 
Styret 


