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Styrets sammensetning for 2019 
Leder:   Kenneth Soma 

Nestleder:  Aina Skretting 

Kasserer:  Njål Fjotland 

Sekretær:   Fredrik Frøyshov 

Sportslig leder: Tor Hogne Skretting 

Kiosk / Utleie:  Else Anette Lunde Soma / Nina B. Fjotland 

Varamedlem:  John Aksel Granberg 

 

Andre ansvarlige 

Web og IT:  Ingvald Haaland 

Bane:   Morten Orstad 

Valgkomité:  Kim Arild Myklebust og Roy Ove Svarstad 

2 revisorer:  Magne Hodne og Ingvar Skretting  

Sekretariat og  EQ:  Ingvald Haaland 

Sponsor:  Roy Ove Svarstad 

    

Styremøter 

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

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

 

Aktivitet 

Løp sesongen 2019 

I løpet av sesongen 2019 har Klepp BMX arrangert 3 løp på hjemmebane: Regionscup 2, 

Norgescup 1, Envirexløpet samt et uhøytidlig Klubbmesterskap. 

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

Regionsmesterskap, Norgescup og Nordisk Mesterskap. 

Det har vært ryttere som har deltatt i Europa Cup og EM. Vi var og så heldige å ha ryttere 

som deltok i VM i Zolder, Belgia. 

Også i 2019 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 

Vedlikeholds-dugnad før sesongens løp. Skiftet ut flaggstenger og frisket opp drenering. 

                        

Økonomi (alle tall i tusen) 

Årets resultat (48 i pluss) ble langt bedre enn budsjettet (82 i minus).  

På inntektssiden så har vi 42 mer enn budsjettert hovedsakelig grunnet økt sponsorinntekt og 

høyere tilskudd.  

 

På kostnadssiden har vi brukt 67 mindre enn budsjettert på vedlikehold. Vi har fått skiftet ut 

flaggstenger og gjort noen mindre justeringer på banen, men med bra dugnadsinnsats så er 

kostnadene begrenset.  

 

Lønn/sosiale kostnader er også 24 under budsjett.  
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Sponsorarbeidet 
Vi har fått to nye sponsorer i 2019 (Hå Element og Kay Betongsaging).  

Vi vil fortsette å jobbe aktivt på sponsorsiden, og håper og tror at også 2020 vil gi gode 

inntekter til klubben. 

 

Søknader fond/ stiftelser 

Klubben har i 2019 fått tildelt støtte fra Lyse Spirer (7.000) og tilskudd fra Klepp Kommune 

til pop-up telt (3.393,-). 

 

Status medlemmer 

Klepp BMX hadde pr des. 2019 - 87 registrerte medlemmer i KlubbAdmin, en økning på 7 

medlemmer fra 2018. 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 Njål Fjotland for evnt. hjelp til dette. 

Hovedfokus for alle medlemmer i klubben for 2020 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 2019 
På den store gruppen har Martin Nordmark vært trener på mandagene. Kristoffer Pollestad var 

med i starten av sesongen. Han valgte å trekke seg da han ble far til en liten gutt. Vi hørte med 

Jøgvan og han stilte opp uten problem. Resten av sesongen 2019 var det Martin på mandagen 

og Jøgvan på onsdagen. Dette har fungert meget godt. 

 

På den lille gruppen har vi hatt egne trenere fra de eldste rytterne. Martin Fatnes, Brit Heidi 

Byberg, Steinar Jonassen, Ruben Rettedal, Matias Orstad, Håvard Svarstad, og Torger 

Skretting har vært et bra team. 

På høsten har Tuva Fjotland og William Myklebust vært med som «hjelpere». 

 

Det var inne trening i Øksnevad hallen i vinter månedene. Heidi Helland hadde liten gruppe, 

sammen med to hjelpetrenere. Kristoffer Pollestad hadde stor gruppe. Dette fungerte utmerket 

med bra oppmøte hver trening.  

  

 

Kursvirksomhet 
Vi har hatt 2 deltakere på kommisærkurs/opplæring. Klepp BMX har pr d.d. 3 

kommisær/dommer. Vi hadde også 1 deltaker på Trener 1 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 2020 
Kommende sesong skal Klepp BMX arrangere 2 løp, samt klubbmesterskap:  

Regionscup 2   06.05.20 

Regionsmesterskap  17.06.20 

Klubbmesterskap     xx.xx.20 
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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. 

 

  

Valgkomiteens innstilling til styret 2020 

Leder:   Kenneth Soma   på valg  1 år  

Nestleder:  Aina Skretting    ikke på valg 1 år igjen 

Kasserer:  Njål Fjotland    ikke på valg 1 år igjen 

Sekretær:   John Aksel Granberg   på valg  2 år 

Sportslig leder: Tor H Skretting   ikke på valg 1 år igjen 

Kiosk / Utleie:  Else / Nina    ikke på valg 1 år igjen 

Varamedlem:  Trine Lill Aronsen Haver  på valg  2 år 

Andre ansvarlige 

Web og IT:  Ingvald Haaland 

Bane:   Morten Orstad 

Valgkomité:  Kim Arild Myklebust + to medlemmer og ett varamedlem 

Løpsledere:   

Kontrollutvalg: 2 medlemmer og 1 vara     

Sekretariat og  EQ:  Ingvald Haaland / Øyvind Melkevik 

Sponsor:   

 

 

Styret benytter anledningen til å takke alle som har bidratt i 2019. 

Takk skal dere ha alle sammen! 

 

 

Våre sponsorer i 2019 

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

 

Skiltsponsorer. 
 

Envirex 

Aluhak 

Rune Helleland 

Hatteland Elektriske 

Jærhagen 

Hå Element 

Kay Betongsaging 

 

Hovedsponsorer drakt. 
 

 
                                                                         

http://www.byggmestermyklebust.no/

