
 
 

 

 

 

 

Årsmelding 
 

 

Klepp BMX 
 

sesongen 2013  



 

 

Styrets sammensetning for 2013 
 

Leder:   Morten Pollestad 

Nestleder:             Morten Orstad 

Kasserer:  Grete Sveinsvoll 

Sekretær:   Helge Byberg 

Styremedlem:  Kenneth Soma 

Kioskansvarlig: Berit Byberg 

Styremedlem:  Camilla Gloslie Fiskebekk 

Styremedlem:  Harald Nærland 

Styremedlem:  Øien  

Valgkomité:  

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Klepp BMX har avholdt _8_  styremøter, deltatt på _5_ fellesmøter med de lokale klubbene   

 

Aktivitet 
Løp sesongen 2013 
I løpet av sesongen 2013 har Klepp BMX arrangert 3 løp på hjemmebane derav Norges Cup,  

sponsorløp ”Rpt”  og Baker Hughes Høstløpet. 

Mathias Nærland har tappensert de fleste paller, han ble Europamester G13 i Belgia, 

Mathias vant også 4 av 6 Europacup runder han deltok på, Nordisk Mester på Sviland, 

Norges Mester og vant alle Norges cup rundene i G13-14   

Kristoffer Pollestad fikk en tredje plass i Europacup runde nr. 4 i klassen menn 17-24 han 

vant også denne klassen under Nordisk Mesterskap på Sviland  

Silje Fiskebekk vant 2 av 6 Europacup runder hun deltok på 

 

Også i 2013 har vi hatt en stor bredde med mange ryttere som har deltatt på både treninger og 

løp som har levert gode prestasjoner. Ikke miste er det kjekt å se økning antall medlemmer. 

Vi har også fått tilsagn fra Klepp Kommune på tippemidler og har gått til innkjøp av ny 

Bensink start, er i gang med montering av denne og håper og få overbygg på starten i løpet av 

våren. Det er også planer på ombygging av bane. Klepp BMX har også søkt og fått tildelt NM 

i 2015.  

 Vi håper og kunne samle en god gjeng, og kunne ha felles buss til Succe cup 2014. Klepp 

Bmx var også med og arrangere Nordisk Mesterskap 2013 på Sviland Bmx.  



 

Økonomi. 
Resultatet for 2013 ble positiv enn om noe mindre enn budsjettert. Økonomien i klubben 

anses som tilfredstillende. I forbindelse med baneutbygging ble det også besluttet og ta opp 

byggelån   

 

Sponsorarbeidet 

I 2013 har vi mistet noen av våre faste sponsorer og noen nye har komt til, slik at totalt sett 

er dette meget 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 å tror at også 2014 vil gi gode 

inntekter til klubben. 

 

Status medlemmer 

Klepp BMX hadde pr des. 2013 ca 60 medlemmer. 

 

 

Hovedfokus for alle medlemmer i klubben for 2014 må være å tiltrekke oss nye 

medlemmer.  Videreføre det gode miljøet og samholdet i klubben slik at mange flere 

ønsker å bli medlem i klubben vår. 

 

 

Trenere for sesongen 2013  

Trenere for sesongen har fungert meget bra, det har vert minst en trener til enhver trening. 

Det har også blitt kjørt treninger i alle ferier, og dette med et godt oppmøte av ryttere. 

 

Trenere har vert Kristoffer Pollestad, Marcus Hetland og Jøgvan Anda. Kristoffer og 

Marcus har tatt seg av de opp til 10 år. Mens Kristoffer og Jøgvan har tatt seg av de 10 år 

og oppover 

Mathias Nærland og Silje Fiskebekk har også deltatt som hjelpe trenere i 2013 og vill 

fortsette med dette videre i 2014, dette har fungert veldig bra. 

 

Det har vert godt oppmøte med ryttere hele året rundt.  

 

Kursvirksomhet 

Løpsleder kurs: Helg og Morten 

Morten og Morten har også deltatt på klubbledermøte i Kristiansand  

Tor Inge Skretting har representert Klepp BMX som dommer i 2013   

 

 

 

 

 

 

 

Sesongen 2014 

Også kommende sesong skal Klepp BMX arrangere 3 30. April Sponsorløp 13. September 

Norges Cup 6 og 1. Oktober Sponsorløp  



 

 

Dommerkurs og sekretariats kurs blir der arrangert i god tid før sesongstart.  

Klepp BMX trenger folk både til både dommer- og sekretariat kurs.  

Håper noen 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.  

 

All ny informasjon om rytterne, ny mail adresse, nytt tlf. nr, adresse og lignende MÅ og 

SKAL styret ha beskjed om pga registrering (forsikring, registrering, lisenser osv.) 

Medlemskontingenten og lisens skal være innbetalte før en rytter får stille til start i løp.  

 

 

Forslag til styret 2014 

Leder:    Morten Orstad 

Nestleder:   Morten Pollestad 

Kasserer:   Grete Sveinsvoll 

Sekretær:   Helge Byberg 

Baneansvarlig:  Harald Nærland  

Kiosk:    XXXX 

Styremedlem:   Kenneth Soma 

Styremedlem:              Camilla Gloslie Fiskebekk 

Web ansvarlig:  ????? 

Valgkomité:                            ????? 

 

 

Styret benytter anledningen til å takke alle som har bidratt i 2013. 

Takk skal dere ha alle sammen! 

 

 

Våre sponsorer i 2013 

Vi takker for aktiv støtte og bidrag gjennom året fra våre sponsorer som er: 

 

Lothe Bygg AS  Byberg AS   Malm Orstad  

Klepp Sparebank  Rune Helleland AS  Sele Auto AS 

Aluhak   Jærhagen AS   Jærbladet 

Hatteland Eletriske  Franzefoss 

 

Sparebank Vest  AC Centeret  

RPT    Baker Hughes 

Kaspo    Oltedal Golv og Støyp 

 

 

   Støtt våre sponsorer – dei støtter oss ! 
 

 

 

 

 


