
   
 

ÅRSMELDING 2015 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Lars Bjørgan 

Kjell Berdal 

Grete Iren Lian 

Varamedlemmer: 

1.Ann Kristin Øyan Stolpnes  

2.Roy Cato Jørstad 

3.Arve Kjetil Eriksen 

 

Styret har i perioden gjennomført 1 ordinært styremøte. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 97 medlemmer i 2015.  

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Motorbanen måtte før sesongstart 2015 regodkjennes før vi kunne starte sesongen. Vi hadde 

banegodkjenner Inge Gustavson på befaring høsten 2014. Han ga oss en liste over tiltak som måtte 

gjøres før banen kunne godkjennes. Det har kommet strengere krav siden siste godkjenning ble 

utført. Største jobben ble bygging av tregjerder som sikring, vi måtte lage rundt 200 meter nytt 

gjerde. I tillegg måtte det lages en del jordvoller som banemarkering samt rydding av trær og 

buskas i nærhet til banetrase. 

Anlegget var tidligere godkjent som C-bane, men ble etter ny godkjenning nedgradert til D-bane. 

For å få beholde klasse C-bane måtte vi ha utført enda mer sikringstiltak, spesielt rundt startflate og 

ventesone. 

I praksis så spiller det ikke så stor rolle om banen er C eller D da anlegget kun brukes som 

treningsbane uansett. Gjennomføring av klubbløp trenger ikke annet en D-bane. 

 

TRENINGER 

Vi gjennomførte i 2015 56 treninger i perioden fra 29.april til 17. oktober. Totalt antall kjørere var 

105 hvorav 23 var fra vår egen klubb. Resterende kommer fra MK Trondhjem, NMK Melhus, 

Surnadal, Ørlandet, Hell Msk, Tydal Mk, Røros Mk, Åre og Orkla motorklubb. 

Opplevde i 2015 økende interesse i klubben, noe som er veldig gledelig. Faste treninger på 

onsdager og lørdager som tidligere år. I tillegg ble det gjennomført en del ekstra teknikktreninger, 

for det meste på mandager. 

 

AKTIVITETSLEDERE 

Det ble ikke utdannet nye aktivitetsledere/sikkerhetsledere i klubben dette året. 

Totalt deltok 9 forskjellige aktivitetsledere/sikkerhetsledere fra SMK på treningene i sesongen 

2015. 

 



KIOSK 

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

kaffe, sjokolade og brus.  

 

SKADER 

Vi hadde gjennom sesongen 2015 ikke hatt alvorlige ulykker, og dermed ikke hatt tilkalling av  

ambulanse. På klubbløpet 12. september fikk 2 kjørere brudd i håndledd. 

 

KURS 

Lørdag 20. og søndag 21. juni ble det arrangert motocrosskurs på banen med Erlend Fløttum som 

kursleder. 18 førere i alderen 10 til 50 år deltok. Hovedfokus på kurset var svingteknikk. Fikk se 

stor fremgang på alle førerne gjennom kurset. Mange positive tilbakemeldinger 

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

 

KLUBBMESTERSKAP 

Lørdag 12. september arrangerte Snillfjord motorklubb klubbløp i motocross. Hele 50 kjørere, både 

jenter og gutter, deltok i løpet. Yngste deltaker var 6 år og eldste 49 år. 

Snillfjord motorklubb stilte med 11 hjemmeførere i mesterskapet, 39 førere fra andre klubber. 

 

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 

I sesongen 2015 var det 6 medlemmer fra Snillfjord motorklubb som deltok i Midtnorsk mesterskap 

i motocross. SMK var representert på løpene i Lånke, Tynset, Mosjøen, Surnadal og Molde. 

I Molde vant Martin Horsås Claussen klassen MX ungdom. 

 

NM I STAMNESDALEN 

MK Trondheim arrangerte NM i motocross i Stamnesdalen 15. og 16. august. 

Stian Mostue Berdal deltok der i en oppvisningsklasse MX85 -Dundrik på lørdag. 

 

LISENSKURS 

Det ble arrangert lisenskurs 17. oktober med 6 deltakere. 

Alle deltakerne var fra SMK. 

 

 
Her er de 18 deltakerene på kurset med Erlend Fløttum 20. og 21 juni. 

 
________________________                                     ________________________ 

Leder Jan Rune Berdal       Nestleder Jan Egil Stolpnes 

 

________________________     ________________________  

Styremedlem Grete Iren Lian     Styremedlem Lars Bjørgan 

 

________________________ 

Styremedlem Kjell Berdal 


