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Styrets sammensetning for 2016 
Leder:   Roy Ove Svarstad 
Nestleder:  Morten Orstad 
Kasserer:  Grete Sveinsvoll 
Sekretær:   Kenneth Soma 
Sportslig leder: Kristoffer Pollestad 
Kioskansvarlig: Berit Byberg 
Styremedlem:  Kim Arild Myklebust 
Web og IT:  Ingvald Haaland 
Bane:   Helge Byberg  
Valgkomité:  Kim Arild Myklebust/ Bjørn Egil Kalseth 
    

Styrets arbeid 

Styremøter 
Klepp BMX har avholdt 8 styremøter og deltatt på 3 fellesmøter med de lokale klubbene   
Vi var ikke representert på arrangør seminar i regi NCF. 

Aktivitet 
Løp sesongen 2016 
I løpet av sesongen 2016 har Klepp BMX arrangert 3 løp på hjemmebane: Bybergløpet, 
Regionsmesterskap og Regionscup 5. 
Vi har hatt flere ryttere som har fått gode plasseringer både i lokalløp, Regions mesterskap og 
Norgescup. 
Også i 2016 har vi hatt en stor bredde med mange ryttere i den yngre og den eldre gruppa som 
har deltatt på både treninger og løp og som har levert gode prestasjoner på nasjonalt nivå.  
 
 BMX anlegget 
Oppgradering av anlegget har blitt fullført i 2016. Det har vært utført mye dugnadsarbeid med 
forlenging av slette 2 og 3 og flytting av sving 2. Det er kjøpt inn og montert MyLaps 
tidtakingsutstyr med ekte fotofinish. Det har også blitt ryddet opp i redskapsbod, lagt nytt 
gulv i klubbhus og skiftet dør til redskapsrom og hovedinngang.  
                        

Økonomi. 
Resultatet er positivt, men om en ser vekk i fra inn og utbetalinger relatert til utbyggingen er 
det negativt. 
Innbetaling av medlemskontingenter er synkende, 7 mindre enn i 2015. 
Legging av nytt gulv i klubbhuset var ikke budsjettert, men ble utført i 2016. 
Det har også blitt utbetalt penger til EC runde. 
God aktivitet på utleie av klubbhus. Over budsjettert. 
Overskridelse på diverse små investeringer pga. innkjøp av kompressor 
 
Når det gjelder utbyggingen gjenstår det å søke om å få tilbake utlagt MVA. 
I tillegg har klubben fått for mye utbetalt i tippemidler, som skal tilbake betales. 
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Sponsorarbeidet 
I 2016 har vi klart å behold de fleste sponsorene og noen nye har vi også fått, slik at totalt sett 
er dette bra. Flertallet av disse har bidratt direkte med økonomisk støtte, mens andre har 
bidratt med varer / tjenester. 
Vi vil fortsette å jobbe aktivt på sponsorsiden, og håper og tror at også 2017 vil gi gode 
inntekter til klubben. 
 

Søknader fond/ stiftelser 
Klubben har i 2016 søkt på flere fond og stiftelser hvor vi har fått følgende tilskudd. 
Lyse spirer 7.000,- 
Sparebankstiftelsen Klepp 10.000,- 
 
 
Status medlemmer 
Klepp BMX hadde pr des. 2016 ca.70 medlemmer. 
Hovedfokus for alle medlemmer i klubben for 2017 må være å tiltrekke oss nye medlemmer.  
Skape et godt miljø og samhold i klubben, slik at mange flere ønsker å bli medlem i klubben 
vår.  
 
Trenere for sesongen 2016 
Trenere for sesongen har fungert bra, det har vert to trenere på hver trening. Det har også blitt 
avholdt treninger i ferier, også her med ett godt oppmøte av ryttere. 
Trenere har vert Jøgvan Anda, Kristoffer Pollestad, Marcus Hetland, Joakim Byberg, Hanne 
Pollestad og Brit Heidi Byberg.  Kristoffer, Marcus, Joakim, Hanne og Brit Heidi har tatt seg 
av de opp t.o.m 10 år. Mens Kristoffer og Jøgvan har tatt seg av de 10 år og oppover 
Kristoffer har også vert mentor for de yngste trenere. 
Det har vert godt oppmøte med ryttere hele året rundt.  
Vi har også arrangert inne treninger for «liten gruppe» på Bore U Skule i vinter. 
 
Kursvirksomhet 
Joakim Byberg, Brit Heidi Byberg og Hanne Pollestad har vært på kurs i regi av 
sykkelkretsen med  instruksjon og læring av unge idrettsutøvere som tema. 
Tidtakings (mylaps/EQ timing) kurs arrangeres 12. februar 2017 på Klepp. 
Klepp BMX trenger folk til å være kommisærer/dommere 
Klepp BMX har pr d.d. ikke kommisærer/dommere, det MÅ vi få til i 2017  
Vi vil være pådriver for å få på plass kurs og oppfordre medlemmer til å delta. 
Styret håper at medlemmene se viktigheten av dette og er velvillige til å ta et tak på dette 
området. Antall løp en må stille opp på blir ikke mange, da dette fordeles på alle klubbene.  
 
Sesongen 2017 
Også kommende sesong skal Klepp BMX arrangere 3 løp:  
Vår løp 31/05-2017 
Norges cup 5 27/08-2017  
Regions cup 3 30/08-2017 
 
All ny informasjon om rytterne, ny mailadresse, nytt tlf.nr, adresse og lignende MÅ og SKAL 
styret få beskjed p.g.a registrering (forsikring, registrering, lisenser osv.) 
Medlemskontingenten og lisens skal være innbetalte før en rytter får stille til start i løp. 
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Forslag til styret 2017 
Leder:     Roy Ove Svarstad 
Nestleder:    Bjørn Egil Kalseth 
Kasserer:    Njål Fjotland / Grete Sveinsvoll 
Sekretær:     Kenneth Soma 
Styremedlem:    Lars Magne Mageland  
Varamedlem:    Morten Orstad / Helge – (stiller om noen ikke kan)  
  
 
Andre ansvarlige 
Kiosk/utleie:     Judith Braut / Aina Svarstad 
Web/IT ansvarlig:    Ingvald Haaland 
Valgkomité:     Myklebust/Kalseth 
Sportslig leder :   Kristoffer Pollestad 
Løpsledere:    Helge Byberg og (Morten P) pr i dag 
Revisor:    Halvard Ånestad 
Sekretariat og EQ:   Ingvald / Kenneth 
Sponsor:    Roy Ove Svarstad 
 
 
Styret benytter anledningen til å takke alle som har bidratt i 2016. 
Takk skal dere ha alle sammen! 
 
 
Våre sponsorer i 2016 
Vi takker for aktiv støtte og bidrag gjennom året fra våre sponsorer som er: 
 
Masiv     Byberg as                 Malm Orstad as     
Jæren Sparebank  SL Mekaniske  Franzefoss 
Jærhagen        Hatteland Elektriske    Multiblokk 
Aluhak   Rune Helleland Byggmester Myklbust                 
Grasrotandelen                Jærbladet  Håland Kjøtt      
 
   Støtt våre sponsorer – de støtter oss! 
 

 
                                                                         


