
   
 

ÅRSMELDING 2016 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 

Jan Rune Berdal - leder 

Jan Egil Stolpnes – nestleder 

Lars Bjørgan 

Kjell Berdal 

Ann Kristin Øyan Stolpnes  

Varamedlemmer: 

1.Stein Eggan  

2.Roy Cato Jørstad 

3.Grete Iren Lian 

 

Styret har i perioden gjennomført 2 ordinære styremøter. 

 

MEDLEMMER 

Motorklubben hadde 114 medlemmer pr 31/12-2016.  

 

MOTORBANE / ANLEGG 

Før sesongstart så ble det laget tregjerde mellom banedepot og startflate for økt sikkerhet. Det ble 

også byttet ut masse bak startgrind og bygd ventesone med nummererte plasser. 

 

TRENINGER 

Vi gjennomførte sesongen i 2016 hele 84 treninger i perioden fra 10.april til 22. oktober. Totalt 

antall kjørere var 110, mot 105 i 2015. 37 av disse var fra vår egen klubb, mot 23 i 2015. 

Resterende kommer fra MK Trondhjem, NMK Melhus, Surnadal, Hell Msk, Innherred og Orkla 

motorklubb. 

Faste treninger på onsdager og lørdager som tidligere år. Nytt i 2016 var organiserte treninger på 

mandager. I tillegg til klubbens egne trenere deltok Kenneth Reinhaug fra Orkla motorklubb og 

Terje Vikan Grindvold fra NMK Melhus som trenere på mandagene. 

 

SIKKERHETSLEDERKURS 

Søndag 3. april arrangerte SMK sikkerhetslederkurs med 23 deltakere. 6 av disse var fra SMK, 

resten fra Hemne, Ørland, Trondheim, Surnadal, Hell og Melhus. Kurset ble holdt i 

kommunestyresalen på Snillfjord rådhus med Jørgen Bye som kurslærer.  

 

AKTIVITETSLEDERE 

Det ble utdannet 6 nye sikkerhetsledere i klubben dette året. 

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

2016. 

 

 

 

 



TRENER 1 KURS 

Snillfjord motorklubb fikk denne sesongen i samarbeid med NMF Region Midt gjennomført trener 

1-kurs. 13 deltakere var med på kurset, fra Molde i sør til Namdal i nord. SMK hadde med 4 

kandidater på kurset, derav 2 damer. Kursets første del ble gjennomført over 2 helger på 

Krokstadøra. Teori i kommunestyresalen og praksis på motorbanen. Dan Lindkjølen fra Kongsberg 

var kurslærer. 

For at kandidatene skulle få nok praksis for godkjenning av utdannelse arrangerte vi også en 

kurshelg på Oppdal 10.-12.juni. Dan Lindkjølen var med på denne helga også, men hadde leid inn 

Øystein Kjørstad som hovedtrener. Totalt 30 kjørere var med på kurset. Det ble en vellykket 

kurshelg for både kjørere og trenerkandidater. 

 

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 2016 ikke hatt alvorlige ulykker, og dermed ikke hatt tilkalling av  

ambulanse 

 

AKTIVITET 4H-FYLKESLEIR 

Lørdag 25. juni tok vi imot 10 ungdommer i alderen 10-17år. Dette var i samarbeid med Havørna 

4H som arrangerte fylkesleir. De skulle ha motocross som aktivitet og SMK stilte med nødvendige 

sykler og sikkerhetsutstyr. Våre kjørere og foresatte var med som mentorer og trenere. Dette ble en 

meget vellykket dag. Moro å kunne gi nye utøvere muligheten til å prøve motocross. 

 

 
Her er de 10 deltakerne samt trenere på 4H-aktivitet 25. juni 

 

 

 

 

 



KLUBBMESTERSKAP 

Lørdag 11. september arrangerte Snillfjord motorklubb klubbmesterskap i motocross. 23 kjørere, 

både jenter og gutter, deltok i løpet. Dette er første gang vi arrangerte et klubbmesterskap med kun 

egne medlemmer. I MX barn deltok 8 kjørere i alderen 6-10 år. I MX 85 var det 10 kjørere i alderen 

10-14 år. Og i den tredje gruppa MX125/250 var det 5 kjørere i alderen 15 til 27 år. 

 

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 

I sesongen 2016 var det totalt 11 medlemmer fra Snillfjord motorklubb som deltok i Midtnorsk 

mesterskap i motocross. Dette er ny rekord for klubben vår. SMK var representert på alle 5 løpene 

som gikk i Molde, Torsbustaden, Mosjøen, Surnadal og Oppdal. 

 

 

 

Dette bildet er fra siste runde i Midtnorsk mesterskap. Det ble gjennomført på Oppdal første helga i 

oktober. På bildet står MX85 rekrutt klare i startgrinda. 

 

 

 

 
________________________                                     ________________________ 

Leder Jan Rune Berdal       Nestleder Jan Egil Stolpnes 
 

________________________     ________________________  

Styremedlem Ann Kristin Øyan Stolpnes   Styremedlem Lars Bjørgan 
 

________________________ 

Styremedlem Kjell Berdal 


