ÅRSMELDING 2019
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av:
Jan Rune Berdal - leder
Jan Egil Stolpnes – nestleder
Annette Vangen Werness
Roger Solem
Ann Kristin Stolpnes
Varamedlemmer:
1.Stein Eggan
2.Kjell Berdal
3.Bo Johnny Zanderhäll
Styret har i perioden gjennomført 2 ordinære styremøter.
MEDLEMMER
Motorklubben hadde 310 medlemmer pr 31/12-2019. Økt fra 201medlemmer 31/12-2018.
MOTORBANE / ANLEGG
Det ble i sesongen 2019 ikke gjennomført store forandringer på selve banetraseen ut over «normal» tilkjøring
masse og vedlikehold.
Før sesongstart så ble vår flotte premiepall ferdigstilt med bakvegg. Laget også en «melkerampe» i
banedepot for å plassere dataskjerm for tidtaking. Ble gravd ned nettverkskabler mellom verkstedkontainer,
brakke og banedepot samt strømkabel til banedepot.
Det ble montert elektroniske dørlås samt alarm i både verkstedkontainer og brakke.
Fikk opp en dataskjerm som infotavle på veggen til verkstedkontainer samt diverse skilting.
Traktor ble leid inn etter behov på timing for prepping av bane fra starten av sesongen. Men i starten på juni
klarte vi endelig å realisere innkjøp av vår egen traktor.
Kåre Grytting Bye tok før sesongen initiativ til å lage en løsning for elektronisk innsjekk på PC.
Dette har blitt veldig godt mottatt og er et stort fremskritt. Ga oss også en mye bedre oversikt på utleie av
klubbsykler samt statistikk.
Fikk i forbindelse med dette også på plass mobilt bredbånd, nettverk og tilgang internett.
GARASJE / VERKSTEDKONTAINER
Før sesongstart 2019 ble vår nye verkstedkontainer klargjort og ferdigstilt.
Og med de 100.000,- vi fikk tildelt fra Gjensidigestiftelsen på slutten av 2018 så kunne vi få plass et rimelig
komplett verkstedlokale. Fikk et eget rom i kontainer for stasjonær høytrykkspyler og kompressor.
I løpet av etterjulsvinteren ble det gjennomført en god del dugnadsarbeid i kontaineren bygningsmessig. Ny
ståldør, vindu for innslipp lys og nødutgang, snekkerarbeid, maling av tak og vegger etc. Hele det elektriske
anlegget ble også fornyet helt fra sikringsskap, ledningsnett, lysarmaturer og stikk. Fikk også montert en luft
til luft varmepumpe.
Det ble støpt en serviceplatting utenfor verkstedkontaineren 9. april slik at man kan foreta enkel service uten
å dra skitten sykkel inn i verkstedet.
I verkstedkontaineren er det også satt opp en hylle med utsalg av diverse oljer, dekk, reservedeler, etc.
Ingen tvil om at verkstedkontaineren har bidratt til en mye enklere hverdag/logistikk på motorbanen.

MEKKEKURS
5. januar gjennomførte Jan Rune på Jankos kurs i grunnleggende kontroll og vedlikehold MX-sykkel.
30. mars kunne vi endelig ta i bruk vår nye verkstedkontainer til kurs stempelbytte der flere hadde med egne
sykler. Har i tillegg vært flere dager med uformelle mekkedager i kontaineren, den har blitt mye brukt.
SIKKERHETSLEDER / AKTIVITETSLEDERE
27. mars arrangerte vi sikkerhetslederkurs med 22 deltakere der 15 var fra Snillfjord motorklubb.
Kurset ble arrangert i lokalene til Devico på Heimdal.
1. og 5. mai gjennomførte 13 av klubbens sikkerhetsledere aktivitetslederkurs.
Totalt deltok i overkant av 20 forskjellige aktivitetsledere/sikkerhetsledere fra SMK på treningene i sesongen
2019.
TRENINGER
Vi gjennomførte sesongen i 2019 hele 113 treninger i perioden fra 13.april til 26. oktober. Totalt antall
kjørere var 295, mot 210 i 2018. 194 av disse var fra vår egen klubb, mot 120 i 2018.
Faste åpne treninger på mandager og lørdager, og i tillegg organiserte treninger på onsdager. I tillegg til
klubbens egne trenere deltok Kenneth Reinhaug fra Orkla motorklubb og Terje Vikan Grindvold fra NMK
Melhus som trenere på onsdagene.
LISENSKURS
Jan Rune gjennomførte som Greninstruktør 3 lisenskurs i løpet av sesongen 2019.
Disse var 10.juni, 8. september og 19. oktober.
JENTEHELG STAMNESDALEN
Det ble arrangert egen jentesamling i Stamnesdalen 27.-28. april. Her var ca 32 jenter fra hele region Midt
samlet. Dette er en viktig brikke i jobben med å få flere jenter til å kjøre motocross.
Fra Snillfjord motorklubb deltok 7 jenter på samlingen.
VÅRLØP MX
Søndag 26. mai arrangerte vi Vårløp MX med 42 deltakende førere i alderen 6-54 år.
31 av de deltakende var fra Snillfjord motorklubb, og 11 førere fra andre
klubber.
Vår sponsor Orkla Sparebank var tilstede og laget film om motorklubben til bruk i sin markedsføring.

Bildet viser premieutdeling i MX Åpen der landslagsutøver Råg Rindal som forventet stakk av med seieren.

MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS
I sesongen 2019 var det totalt 11 medlemmer fra Snillfjord motorklubb som deltok i Midtnorsk mesterskap i
motocross. SMK var representert på alle 5 løpene som gikk i Molde, Hell, Mosjøen, Haltdalen og Oppdal.
Snillfjord fikk sin første Midt-norsk mester da Guro Mostue Berdal vant klassen MX85 jenter.

Bilder fra finalehelga på Oppdal 13.-15. oktober
REKRUTTERING
På grunn av stor etterspørsel har motorklubben oppgradert med flere rekrutteringskjøretøy. Vi hadde i
sesongen 2019 hele 12 utleiesykler for hele aldersspekteret. Medlemmer i klubben kan låne sykkel og
sikkerhetsutstyr gratis de 2 første treningene.
Denne satsningen har blitt godt mottatt, og senker terskelen betraktelig for å kunne prøve motocross. Ingen
tvil om at det er klubbens gode rekrutteringstilbud som er den største grunnen til den massive
medlemsøkningen.
JENTE / DAMETRENINGER
Hadde i sesongen 2019 et par egne jentekvelder. Bildet under viser de 13 jenter/damer på treningen 14.mai.
Den andre treninga var 25. juni med 11 deltakere. Deltakerne kommer fra hele Midt-Norge.

STAND PÅ BYFEST ORKANGER
22.juni hadde Snillfjord motorklubb stand på Orkanger i forbindelse med byfesten. Vår stand ble veldig
populær, og det var mange ivrige håpefulle som skulle prøvesitte små og store crossykler.
Jan Rune fikk tildelt Avisa Sør-Trøndelag sin frivillighetspris for 2018 under dette arrangementet.

ORKLAND-FILM
24.juni hadde vi besøk av Steinar Larsen og Olav Dombu fra Orkland. De filmet og laget i etterkant en video
som skulle brukes i markedsføringen av aktiviteter i nye Orkland kommune.
Filmen er distribuert både på motorklubbens FB-side og mange andre kanaler.
BESØK AV SOMMER I SKAUN
9. juli tok vi imot 10 ungdommer fra Sommer i Skaun. Vi organiserte med sykler og utstyr til alle sammen.
Dette ble en kjempeflott dag med mange store smil.

KLUBBTUR TIL STAMNESDALEN
21. juli dro en del klubbmedlemmer på tur til Stamnesdalen for kjøring og sosialt samvær.
Totalt var det 11 førere fra Snillfjord motorklubb på banen.

VARMT I JULI
I siste del av juli ble det noen dager med høye temperaturer, opptil 30 varmegrader.
Team Sandaker var kreative og etablerte badestasjon for avkjøling

FLOMSKADER
Natt til 16. september førte et voldsomt regnvær til omfattende skader på motorbanen.
Det begynte å komme bekymringsmeldinger fra flere forbipasserende på morgenkvisten. Men Team Berdal
var også avskåret fra omverdenen da bru over elva til Aunlia dro til sjøs.
Roger Solem tok ansvar og rykket ut til motorbanen først, så kom Bente,Thomas og Jan Rune til etter hvert.
Vi fryktet dette ble kostbart å utbedre, men heldigvis hadde ingen bygninger tatt skade.
Så mesteparten av den «forsvunnede» massen lå trygt på parkeringsplassen.
Fikk derfor utbedret det meste i løpet av det første døgnet med traktorhjelp. Heldig at vi hadde egen traktor
stående klar.
Var heldige med at Stenseth Maskin hadde gravemaskin i nærheten også, de fikk åpnet alle stikkrenner som
hadde gått tett av sand. I tillegg rykket Jostein Slørdal ut med lastebil og fikk kjørt til noen pukklass.
Så alt i alt så gikk dette veldig bra selv om det så mørkt ut en periode.
Dette var jo også rett før vår planlagte løpshelg med klubbmesterskap lørdag 21. og høstløp søndag 22.
Vi valgte å avlyse treningene mandag og onsdag denne uka slik at banen skulle få sette seg etter alt regnet.
Løpshelga ble gjennomført som planlagt, og innen da var anlegget så å si 100% etter skadene.

KLUBBMESTERSKAP
Lørdag 21. september arrangerte Snillfjord motorklubb klubbmesterskap i motocross. Stor deltakelse med
hele 41 kjørere, både jenter og gutter. I MX barn deltok 11 kjørere i alderen 5-11 år. I MX 85 var det 9
kjørere i alderen 10-13 år. I MX Åpen var det 7 kjørere i alderen 15 til 44 år. I MX damer var det 4 deltakere
i alderen 13-44 år. I klassen MX gubbe deltok 10 deltakere fra 34 til 56 år deltok. I MX gubbe var det innlagt
en pitstop i banedepoet med servering av vaffel samt en halv kopp kaffe i hvert heat☺
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HØSTLØP MX
Søndag 22. september arrangerte vi Høstløp MX der medlemmer fra andre klubber også kunne delta.
Ble ikke samme trykket på søndag med «bare» 18 førere. Men det ble en kjempeflott løpsdag for alle på og
utenfor banen.
KIOSK
Vi hadde gjennom denne sesongen stort sett selvbetjent kiosk i klubbrakka. Vareutvalget var bl.a. kaffe,
toast, is, sjokolade og brus. I tillegg var det utsalg av div. oljer, dekk, reservedeler, etc. i verkstedet.
SKADER
Vi hadde gjennom sesongen 2019 ikke alvorlige ulykker, og dermed ikke hatt tilkalling av
ambulanse☺
GRASROTANDELEN
Grasrotandelen fra Norsk Tipping gir et viktig økonomisk bidrag i klubben. Har det siste året vært en
gledelig utvikling både i antall spillere og utbytte☺ Oppfordrer alle til å markedsføre dette slik at flest mulig
velger Snillfjord motorklubb som sin grasrotmottaker. Koster ikke de som tipper noe ekstra, men 7% av
innsatsen går til et lokalt nyttig formål.

NTE LAGET MITT
Torsdag 14. november startet et lite eventyr som dukket opp av intet.
Noen utenfor klubben var så snill å nominere Snillfjord motorklubb til NTE sin konkurranse laget mitt for
Søndre Trøndelag. Men NTE sendte følgende beskjed i retur på e-post:
Hei,
Snillfjord motorklubb har blitt nominert til NTEs konkurranse «Laget Mitt».
Konkurransen gjelder ikke for miljøbelastende aktiviteter som motorsport. Deres lag er derfor ikke videre til
avstemning.
Men etter at Jan Rune skrev et innlegg som ble postet på facebooksidene til både Snillfjord motorklubb og
NTE så fikk saken en brå vending.
Saken skapte et enormt engasjement slik at NTE måtte snu og slippe oss og 3 andre diskvalifiserte
motorsportklubber inn i varmen igjen.
Innlegget på FB ble delt rundt 2500 ganger, og spredde seg til hele landet til alle motorsportgrener.
Snillfjord motorklubb fikk raskt en stor ledelse som holdt hele veien inn, og vi vant med rundt 1400 stemmer
foran andreplassen. Det ble med dette også satt stemmerekord, og vi kunne innkassere hovedpremien på
50.000,Motorsportmiljøet viste gjennom konkurransen en stor vilje til samarbeid slik at alle de 4 nominerte
klubbene havnet på topp 5.
Trønderenergi kom også på banen tidlig og lovet oss 10.000,- som «trøstepremie» på grunn av utestengelsen,
men tildelingen sto fortsatt ved lag selv om vi i etterkant fikk bli med likevel.
Det var også en del privatpersoner som ga bidrag på klubbens vippsnummer.
I tillegg til rene penger på klubbens konto ga saken en veldig stor markedsføringseffekt i perioden.
Vi fikk mange sider omtale i Avisa Sør-Trøndelag. Og saken ble omtalt i flere omganger på Hitra 24 samt en
artikkel i Adresseavisen i etterkant.
Saken ble også 29. november omtalt i Viasport sin Formel-1 sending fra Abu Dhabi.

Bildet er fra NTE-premieutdelinga på «Laget Mitt» i Melhushallen torsdag 21. november.

ØNSKER MED DETTE Å TAKKE ALLE BIDRAGSYTERE I 2019☺
________________________
Leder Jan Rune Berdal
________________________
Styremedlem Ann Kristin Stolpnes
________________________
Styremedlem Roger Solem

________________________
Nestleder Jan Egil Stolpnes
_______________________________
Styremedlem Annette Vangen Werness

