
   
 

   
 

   
 

ÅRSMELDING 2020 
 
Styret i Snillfjord motorklubb har det siste året bestått av: 
 
Jan Rune Berdal - leder 
Jan Egil Stolpnes – nestleder 
Annette Vangen Werness 
Roger Solem 
Oddlaug Hoston 
Varamedlemmer: 
1.Stein Eggan  
2.Kjell Berdal 
3.Bo Johnny Zanderhäll 
 
Styret har i perioden gjennomført 3 ordinære styremøter. 

 
MEDLEMMER 
Motorklubben hadde 390 medlemmer pr 31/12-2020. Økt fra 310 medlemmer 31/12-2019. 

 
ÅRSMØTE /JUBILEUMSFEST 
Fredag 7. februar 2020 så gjennomførte klubben årsmøtet på Grendstuggu Evjen. Og ettersom Snillfjord 
motorklubb fylte 15 år (stiftet 16.02.05) så hadde vi rett etter årsmøtet en jubileumsfest. Der tok alle sammen 
med bidrag til felles mat. Der var det mye godt, og var selvsagt kaffe og kaker også. 
Musikkinnslag ved Guys & Dudes fra scenen.  
Vi hadde også besøk av Trønderenergi som overrakte en sjekk på 15000,- 
 

  
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
MOTORBANE / ANLEGG 
Det ble i starten av sesongen 2020 laget et nytt etterlengtet moment på motorbanen med en ny sving. Dette er 
også et tiltak som øker sikkerheten da farten ble senket. Det ble også kjørt på en god del ny sand 0-4 som ser 
ut til å fungere bra. 

 
 

GARASJEKONTAINER / GARDEROBEBRAKKE 

Med den store aktivitetsveksten gjennom sesongen 2020 fulgte utfordringer med plass og logistikk. 
Klubbens maskinpark økte fortløpende. Og med så mange som skulle låne klær og sikkerhetsutstyr 
ble situasjonen med garderobefasiliteter rimelig mangelfull. 
Etter en liten iderunde kom det opp et forslag om å bygge et kombinert garasje og garderobebygg i 
ventesonen. 2 stk 40 fots stålkontainere gir plass til lagring av klubbsykler og utstyr samt tilbud om 
garasjeplass for medlemmer som ønsker å lagre sykkel på crossbanen. 
Som andre etasje er det plassert 3 brakker. Fikk også en flott veranda i front. 
Brakkene er tiltenkt som lagring av klubbens sikkerhetsutstyr og kjøreklær, og rom for skifte. 
Med denne konstruksjonen fikk vi også en verdifull carport til å sette inn traktoren vinterstid. 
Det ble gjennomført mange dugnadstimer før årsskiftet, og det meste av bygget er ferdigstilt. 
Alt skal etter planen være ferdigstilt innen sesongstart, bortsett fra utvendige malingsarbeider. 
Gleder oss til å ta dette i bruk kommende sesong. 

 
 
TRENINGER 
Vi gjennomførte sesongen i 2020 hele 115 treninger i perioden fra 13.april til 26. oktober. Totalt antall unike 
kjørere var 334, mot 279 i 2019. 265 av disse var fra vår egen klubb, mot 194 i 2019.  
Faste åpne treninger på mandager og lørdager, og i tillegg organiserte treninger på onsdager. I tillegg til 
klubbens egne trenere deltok Terje Vikan Grindvold fra NMK Melhus som trener på onsdagene. 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
  
REKRUTTERING 
På grunn av stor etterspørsel har motorklubben fortløpende oppgradert med flere rekrutteringskjøretøy. Vi 
hadde ved sesongslutt 2020 hele 18 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.  
 
BESØK AV SOMMERSKAUN 

Vi hadde i 2020 besøk av 2 grupper fra SommerSkaun, med 10 ungdommer hver dag i alderen 11-15 år 
Første gruppa var der 6. juli, og siste gruppa 8. juli. 
Vi organiserte med sykler og utstyr til alle sammen. Dette ble en kjempeflott dag med mange store smil. 

 
BESØK AV UNGDOMMER FRA ORKLAND 
På samme vis  hadde vi i 3 omganger besøk av ungdommer fra Orkland kommune. 
Først på sommeren med grupper 14. og 17. juli. Så kom det også en gruppe i høstferien 5. oktober. 

Tydelig at dette er et tilbud som er meget populært blant ungdommene, og ble tidlig fullbooket. 
 
KLUBBMESTERSKAP 
Lørdag 26. september arrangerte Snillfjord motorklubb klubbmesterskap i motocross. Stor deltakelse med 
hele 72 kjørere, både jenter og gutter. En formidabel økning fra 41 førere i 2019. Og 40 av førerne hører 
hjemme i aldersgruppen barneidrett, 5-12 år. 
 

 
 
 
HØSTLØP MX 
Søndag 28. september arrangerte vi Høstløp MX der medlemmer fra andre klubber også kunne delta. 
Ble ikke samme trykket på søndag med «bare» 35 førere. Men det ble en kjempeflott løpsdag for alle på og 
utenfor banen. 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
MIDTNORSK MESTERSKAP MOTOCROSS 
I sesongen 2020 ble Midtnorsk mesterskap i motocross litt amputert med avlyste runder før ferien pga. 
Covid-19. SMK var representert på alle 3 løpene som gikk i Haltdalen, Råbakkan og Stamnesdalen.  
For første gang i historien var Snillfjord motorklubb med som arrangør. Sammen med Hemne motorklubb så 
arrangerte vi selve finalen i Stamnesdalen helga 4.-6. september. Dette var en veldig positiv og nyttig 
erfaring for klubben. Og hele 20 førere fra klubben stilte til start, og det er ny klubbrekord. 
 
SIKKERHETSLEDER / AKTIVITETSLEDERE  
På grunn av Covid-19 så ble flere planlagte kurs rett før sesongstart avlyst/utsatt. 
Men vi fikk etter hvert gjennomført 2 sikkerhetslederkurs og 2 aktivitetslederkurs. 
Fra egen klubb deltok til sammen 27 personer på sikkerhetslederkurs og 25 personer på aktivitetslederkurs. 
 
TRENER 1-KURS 
Vi hadde til plan å gjennomføre trener 1-kurs i samarbeid med NMF første helga i mai. Men pandemien satte 
en stopper for dette. Har et mål om å få gjennomført dette rundt sesongstart 2021 i stedet. 
 
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 2020 ikke alvorlige ulykker.  Men hadde en tilkalling av  
Ambulanse på slutten av sesongen. 
 
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. 

 
 
 

ØNSKER MED DETTE Å TAKKE ALLE BIDRAGSYTERE I 2020☺ 

 
________________________                                     ________________________ 
Leder Jan Rune Berdal       Nestleder Jan Egil Stolpnes 
 
________________________    _______________________________  
Styremedlem Oddlaug Hoston                Styremedlem Annette Vangen Werness 
 
________________________ 
Styremedlem Roger Solem 
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