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Styrets sammensetning for 2017 
Leder:   Roy Ove Svarstad 
Nestleder:  Aina Iren Skretting 
Kasserer:  Njål Fjotland 
Sekretær:   Kenneth Soma 
Sportslig leder: Kristoffer Pollestad 
Kioskansvarlig: Aina Svarstad 
Varamedlem:  Berit Byberg 
Web og IT:  Ingvald Haaland 
Bane:   Styret 
Valgkomité:  Kim Arild Myklebust og Morten Orstad 
    

Styremøter 
Klepp BMX har avholdt 5 styremøter og deltatt på 3 fellesmøter med de lokale klubbene.  
Vi var representert på årets GU klubbmøte på Sola i regi av NCF. 

Aktivitet 
Løp sesongen 2017 
I løpet av sesongen 2017 har Klepp BMX arrangert 3 løp på hjemmebane: Envirexløpet, 
NorgesCup 5 og Regionscup 3. 
Vi har hatt flere ryttere som har fått gode plasseringer både i lokalløp, Regionscup, 
Regionsmesterskap, Norgescup og Nordisk Mesterskap. 
Også i 2017 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 
Vi har dessverre ikke hatt baneansvarlig i 2017 så vedlikehold har blitt innkalt til i regi av 
styret. Det er kun blitt gjort noen små investeringer i ny plenklipper og koster / raker. 
                        
Økonomi 
Årets resultat ble meget bra (ca 269.000 i pluss). Det er noen ekstraordinære inntekter som 
drar dette kraftig opp:  

- Ca 120.000 i sluttoppgjør for baneoppgraderingen 
- Ca 44.000 i refusjon av innskudd og utbytte fra arrangementet  

 
I tillegg så har vi også hatt ca 90.000 mindre i kostnader enn budsjettert med for 2017.  
 
 
Sponsorarbeidet 
Vi har fått fornyet avtalene med draktsponsorene slik at vi fikk videreført den samme drakten 
i 3 nye år. Når det gjelder de andre sponsorene så er de også med videre.  
Vi vil fortsette å jobbe aktivt på sponsorsiden, og håper og tror at også 2018 vil gi gode 
inntekter til klubben. 
 

 
Søknader fond/ stiftelser 
Klubben har i 2017 ikke søkt på fond og stiftelser. 
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Status medlemmer 
Klepp BMX hadde pr des. 2017 - 81 registrerte medlemmer i KlubbAdmin. Alle som er 
medlemmer må opprette/registrere seg i minidrett.no og legge til Klepp BMX medlemskap. 
Det er dette registeret vi får beregnet kommunale tilskudd fra. Ta kontakt med Kenneth Soma 
for evnt. hjelp til dette. 
Hovedfokus for alle medlemmer i klubben for 2018 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 2017 
Trenere for sesongen har fungert bra, det har vært to trenere på hver trening. Det har også blitt 
avholdt treninger i ferier, også her med ett godt oppmøte av ryttere. 
Trenere har vært Jøgvan Anda, Kristoffer Pollestad, Marcus Hetland, Joakim Byberg, Hanne 
Pollestad, Brit Heidi Byberg, Steinar S. Jonassen og Martin Fatnes.  Kristoffer, Marcus, 
Joakim, Hanne, Brit Heidi, Steinar og Martin 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 vært mentor for de yngste trenere. 
Det har vært godt oppmøte med ryttere hele året rundt.  
Vi har også arrangert inne treninger for liten og stor gruppe i Øksnevadhallen. 
 

Kursvirksomhet 
Tidtakings (mylaps/EQ timing) kurs ble arrangert 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 2018  
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. 
Det skal også arrangeres sekretriatkurs med reglement og praktisk gjennomføring av løp som 
tema. Foreldre oppfordres til å delta. 
 
Sesongen 2018 
Også kommende sesong skal Klepp BMX arrangere 3 løp, samt klubbmesterskap:  
Lokal løp   02.05.18 
Klubbmesterskap  20.06.18 
Norges cup 5   26.08.18  
Regions cup 4  05.09.18 
 
All ny informasjon om rytterne, ny mailadresse, nytt tlf.nr, adresse og lignende MÅ og SKAL 
styret få 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 2018 
Leder:   Roy Ove Svarstad 
Nestleder:  Aina Skretting 
Kasserer:  Njål Fjotland 
Sekretær:   Kenneth Soma 
Sportslig leder: Kristoffer Pollestad 
Kiosk / Utleie:  Aina Svarstad 
Varamedlem:  Tor H. Skretting 
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Andre ansvarlige 
Web og IT:  Ingvald Haaland 
Bane:   Morten Orstad 
Valgkomité:  Kim Arild Myklebust og Morten Orstad 
Løpsledere:  Helge Byberg og Morten Pollestad pr i dag 
2 revisorer:  Martin Sunde / Ole Martin Bakken   
Sekretariat og  EQ:  Ingvald Haaland / Kenneth Soma 
Sponsor:  Roy Ove Svarstad 
 
 
Styret benytter anledningen til å takke alle som har bidratt i 2017. 
Takk skal dere ha alle sammen! 
 
 
Våre sponsorer i 2017 
Vi takker for aktiv støtte og bidrag gjennom året fra våre sponsorer som er: 
 

Skiltsponsorer. 
 
Franzefoss 
Envirex 
Aluhak 

Rune Helleland 
Hatteland Elektriske 
Jærhagen 

 
Hovedsponsorer drakt. 

 

 
                                                                         


