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Årsberetning 2013 

 
1. Organisasjon 
 

1.1 Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt 25. februar 2013 i kantina på rådhuset i Songdalen. 

 

1.2 Styret 
Styret har i 2013 bestått av: 

Leder:                     Jon Kevin Nilsen 

Nestleder:               Bjørn Rune Steinsland 

Styremedlem:         Olav Robstad 

Styremedlem:         Vidar Rosseland 

Styremedlem:         Trond Andersen 

Kjørerrepresentant: Mardon Moi 

Kasserer:                 Kåre Våge 

 

Det har vært avholdt 8 styremøter 

 

1.3 Medlemmer 
Klubben hadde pr. 1.1.2013 136 medlemmer, og ca. 25 førere hvor 10 var aktive. 

Medlemskontingenten for 2013 var kr 200,- for familiemedlemskap, kr 250,- for utøver og kr 

50,- for støttemedlem. 

 

1.4 Bane / Klubbhus / Treningshall 
Det har blitt bygget om en del inne i treningshall, det gjenstår fortsatt noe arbeid på selve hallen.  

Klubbhuset har vært brukt til lagring av klubbens utstyr og noen styremøter. Dette trenger en del 

oppgradering/vedlikehold dersom det skal benyttes i større grad. 

Parkeringsplassen har blitt utvidet og det har kommet opp bom ved innkjøringen til denne. 

 

1.5 Møter 
 

Følgende oversikt viser hvilke møter representanter fra STK stilte på i 2013: 

 Arrangørkonferansen: Ingen 

 Motorsportkonferansen: Jon Kevin Nilsen og Siri Nilsen 

 Idrettsrådet i Songdalen: Trond Andersen 

 Arrangørmøte Regions Cup: Jon Kevin Nilsen, Bjørn Rune Steinsland og Johnny 

Bysheim 
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2. Virksomheten 
 

2.1 Rekruttering av medlemmer – miljøskapning 

 
Nye medlemmer er forsøkt ivaretatt på treningskveldene, fortrinnsvis tirsdager. Fokus på 

nyrekruttering og miljøskapning blant de yngre har vært satsningsområdet i 2013 og dette 

arbeidet bør jobbes videre med. Har hatt ett betydelig frafall på treningene av de som er etablerte 

i klubben, disse oppfordres til å komme så ofte som mulig om så bare for å være med å støtte det 

sosiale. 

 

2.2 Nyttårsløpet 
 

Nyttårsløpet var planlagt holdt 6. Januar 2013, men måtte dessverre avlyses grunnet manglende 

krefter i klubben til å gjennomføre. 

 

2.3 Åpen Dag 
 

Det ble arrangert «Åpen Dag» lørdag 27. april. I forkant var det hengt opp plakater i nærområdet, 

samt annonsert i Torridalsposten og Budstikka. 

Klubben stilte med kaker, brus, grillmat og gratis utleie til de fremmøtte. Dette ble en fantastisk 

dag med veldig mange folk innom for å se eller prøve trial. Vi fikk også noen nye medlemmer 

som ett direkte resultat av dette arrangementet. Med tanke på videre rekruttering i klubben bør 

denne aktiviteten vurderes gjennomført fast hver vår og høst. 
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2.4 Oppvisning 17. mai 
 

Klubben stilte med 5 kjørere i forskjellige aldre og ferdighetsnivå på oppvisning ved Songdalen 

Ungdomsskole på 17. mai. Vi fikk god plass til å gjennomføre arrangementet og det var mange 

tilskuere og god respons.  

 
 

2.5 Regionscup Finale 
 

Søndag 6. Oktober var Sørlandets Trialklubb arrangør av finalen i Regionscupen. 

Dette ble ett meget vel gjennomført løp, spesielt med tanke på at samtlige ansvarshavere 

debuterte i sine oppgaver. Vi fikk låne Tunballen til sekretariat og premieutdeling, og 

parkeringsplassen som depo med transport i siden av veien opp til området. Nivået på seksjonene 

var også gode med noen få unntak i noen klasser. 

Det var 62 startende i ordinære klasser og 10 kjørere i oppvisning. 

 

2.6 Treningsløp - Klubbmesterskap 
 

Søndag 24. November ble det avholdt klubbmesterskap. Det var 6 deltagere med på dette, 

samtidig som Team Motorsyklisten kjørte trening i seksjonene. Til tross for at det lå 5 cm snø ble 

det en flott sosial event med felleskjøring og grilling i pausen. At antallet deltagere var såpass 

lavt kan også ha noe med været som ble. Deltagerne ble belønnet med Smil sjokolade etter endt 

kjøring som tradisjonen tilsier. 
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2.7 Andre aktiviteter 
Utover nevnte aktiviteter, kan følgende nevnes for 2013: 

 

Trening Tunballen Skole 

Frem til våren ble det trent 2 timer 1 kveld i uka i gymsalen på Tunballen Skole. Det var noe 

varierende deltagelse. 

 

Årsfest 

Årsfesten ble arrangert 25. februar 2013 i kantina på rådhuset til Songdalen kommune. 

Oppslutningen og stemningen var god. Det ble vist bilder og film av klubbens medlemmer fra 

2012 på prosjektor. Det ble servert snitter, kaker, brus og kaffe. Loddsalg og trekning samt 

utdeling av premier fra klubben for innsatsen i sesongen er faste innslag i programmet. 

 

Informasjonsvirksomhet – Media 

Den nye hjemmesiden virker etter formålet. Mye informasjon spres på Facebook siden til 

klubben. 

Oppslag i media har vært lite. 

 

Kioskdrift / klubbhus 

Det har ikke vært åpen kiosk i 2013. Deltagerne på treningene har hatt med eget, grilling på 

plassen har vært ett veldig sosialt tiltak. 

 

Utleie / utlånssykler / Verksted / lager 

Aktiviteten på utleiesyklene har vært god, spesielt før sommerferien. Dette har resultert i noen 

nye kjørere som har dukket opp regelmessig. 

 

 

3. Deltagere fra Sørlandets Trialklubb i de forskjellige 

mesterskapene 
 

3.1 Norgesmesterskap 

 
Trial Individuelt 

Ingen deltagere fra STK 

 

Enduro Individuelt 

Mardon Moi tok en god 4. plass i sin første sesong som enduro fører. 

Jon Kevin Nilsen deltok i åpen klasse. 

 

Lag Norgesmesterskap Trial 

Klubben stilte ikke med lag i Junior og Senior. 

Veteranlaget tok Sølv. Laget besto av Geir Børre Pedersen, Jon Kevin Nilsen og Tor Kristian 

Pedersen. Lagleder var Johnny Bysheim. 
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3.2 Norges-Cup 
 

Trial 

Anders Rosseland deltok i klasse A 

 

Enduro 

Mardon Moi vant klasse B1! 

Jon Kevin Nilsen deltok i klasse B2 

 

3.3 Nordisk Mesterskap 
Ingen deltagere fra STK 

 

3.4 EM og VM 
Anders Rosseland deltok på EM i klassen Internasjonal i Norge, Sverige og Tsjekkia 

 

3.5 Regions Cup Sør 2013 
 

Klasse E 

Ingen deltagere 

 

Klasse A 

Anders Rosseland 

 

Klasse B 

Andreas Robstad 

Alexander Stein 

 

Klasse C 

Bjørn August Steinsland 

 

Rekrutt – Mini Rekrutt 

Ailo Moi 

Adrian Bang Andersen 

 

Klasse Trim 

Johnny Bysheim 

 

I tillegg får alle kjørere som har stilt opp i Regions Cup i alle 5 rundene en trialbukse, i 4 av 

rundene får de en trialtrøye og de som har kjørt 3 av rundene får et par trialhansker. 

Dette fordeler seg slik: 

Bjørn August Steinsland     5/5 Løp      Bukse 

Andreas Robstad                 3/5 Løp      Hansker 

Anders Rosseland                3/5 Løp      Hansker 

Johnny Bysheim                  3/5 Løp      Hansker 
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3.6 Klubbmesterskap 2013 
 

Årets Klubbmesterskap ble avholdt på Nodelandsheia 24. November. Det var kommet ett tynt 

lag med snø samt at det var kulde, noe som gjorde seksjonene ekstra tøffe. Det ble kjørt 4 

seksjoner og 3 runder. Alle klasser kjørte i samme seksjonssett. Det var 6 deltagere og det ble 

kjørt samlet. Etter 1. runde ble det servert pølser på grillen, brus og kake. 

Årets klubbmester ble Bjørn August Steinsland! 

Resultater: 

1. Bjørn A Steinsland 

2. Andreas Robstad 

3. Fabian Alsaker 

4. Johnny Bysheim 

5. Jon Kevin Nilsen 

6. Geir Børre Pedersen 

 

Premiering av klubbmesterskapet blir holdt på årsfesten 16.01.2014 

 
 

 


