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Styrets sammensetning for 2018                       Info valg 2019 
Leder:   Roy Ove Svarstad    På valg - Tar ikke gjenvalg 

Nestleder:  Aina Skretting    På valg 

Kasserer:  Njål Fjotland    På valg - Tar gjenvalg 

Sekretær:   Kenneth Soma    På valg - Tar gjenvalg 

Sportslig leder: Kristoffer Pollestad    På valg - Tar ikke gjenvalg 

Kiosk / Utleie:  Aina Svarstad     På valg - Tar ikke gjenvalg 

Varamedlem:  Tor H. Skretting     På valg 

Andre ansvarlige 

Web og IT:  Ingvald Haaland    På valg - Tar gjenvalg 

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    Tar ikke gjenvalg 

    

 

Valgkomiteen vil fremlegge forslag til nytt styre på Årsmøte. 

 

 

Styremøter 
Klepp BMX har avholdt 6 styremøter og deltatt på 3 fellesmøter med de lokale klubbene.  

Vi var også representert på årets GU klubbmøte på Gardemoen i regi av NCF. 

Aktivitet 

Løp sesongen 2018 

I løpet av sesongen 2018 har Klepp BMX arrangert 3 løp på hjemmebane: Malm Orstad løpet, 

NorgesCup 5 og Regionscup 4, samt et uhøytidlig Klubbmesterskap. 

Vi har hatt flere ryttere som har fått gode plasseringer både i lokalløp, Regionscup, 

Regionsmesterskap, Norgescup og Nordisk Mesterskap. 

Også i 2018 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. 

Vi arrangerte jentesamling for 30 BMX-jenter fra hele landet. 

 

 BMX anlegget 

Det er blitt noen mindre vedlikeholds-dugnader før sesongens løp. 

                        

Økonomi (alle tall i tusen) 

Årets resultat (118 i pluss) ble langt bedre enn budsjettet (78 i minus).  

Dette er ikke bare positivt da 70 av dette skyldes at vi ikke har fått gjennomført planlagte 

oppgraderinger på anlegg. 

 

På den positive siden: 

- Økte inntekter (69) 

o Jentesamling ga 20 i inntekter og dermed gikk arrangement i null i motsetning 

til de minus 20 vi budsjetterte med  

o 32 over budsjett relatert til utleie av klubbhus 

- I tillegg så har vi også hatt ytterligere 50 mindre i kostnader enn budsjettert 
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Sponsorarbeidet 
Vi har mistet en sponsor i 2018 (Franzefoss).  

Vi vil fortsette å jobbe aktivt på sponsorsiden, og håper og tror at også 2019 vil gi gode 

inntekter til klubben. 

 

Søknader fond/ stiftelser 

Klubben har i 2018 ikke søkt tilskudd fra noen fond eller stiftelser. 

 

Status medlemmer 

Klepp BMX hadde pr des. 2018 - 80 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 2019 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 2018 
Sesongen startet litt trøblete med frafall av 2 trenere på starten av året. Jøgvan og Marcus 

Hetland valgte å gi seg. Klubben klarte å få det til å fungere noenlunde, men Joakim Byberg 

hadde lite erfaring med de store og var ikke så komfortabel. Han gjorde det beste ut av det og 

utpå våren hentet vi inn Joakim Haarr til å ta mandags treninger. Dette fungerte bra. Joakim 

Byberg valgte etter sommerferien, grunnet start i læreplass, og takke for seg som trener. På 

slutten av året så gjorde Hanne også det samme, grunnet militæret. Joakim Haarr tok ferie fra 

ca oktober, da var Jøgvan villig til å stille opp for resten av året. Dette har fungert meget bra. 

 

Grunnet frafallet på trener fronten, så måtte trenerstaben på den lille treningen styrkes. Rett 

før året var omme begynte Torger Skretting, Håvard Svarstad og Ruben Rettedal som trenere. 

Disse vil være med hver sin «fadder» ut 2019 sesongen. Brit Heidi med Torger, Steinar med 

Ruben og Martin med Håvard. Matias Orstad skal og være med å bidra i trenerrolle. 

Lille trening har fungert bra med alle involverte i 2018 sesongen. Kristoffer har hatt ansvar 

for den store trening på onsdager.  

 

Det har vært organisert inne trening i Øksnevad hallen i vinter månedene.  

 

Kursvirksomhet 
Klepp BMX deltok med 1 deltaker på kommisær/dommer kurs. 

Det vil bli avholdt lokalt kommisærkurs og vi oppfordrer medlemmer til å delta. 

Styret håper at medlemmene ser 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 2019 
Også kommende sesong skal Klepp BMX arrangere 3 løp, samt klubbmesterskap:  

Regionscup 2   22.05.19 

Norges cup 1   23.06.19  

Lokalløp    04.09.19 

Klubbmesterskap     ikke fastsatt pr.dags dato. 
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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. 

 

  

 

 

Styret benytter anledningen til å takke alle som har bidratt i 2018. 

Takk skal dere ha alle sammen! 

 

 

Våre sponsorer i 2018 

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

 

Skiltsponsorer. 
 

Envirex 

Aluhak 

Rune Helleland 

Hatteland Elektriske 

Jærhagen 

 

Hovedsponsorer drakt. 
 

 
                                                                         

http://www.byggmestermyklebust.no/

