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Årsberetning 2014 

 
1. Organisasjon 
 

1.1 Årsmøte 
Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 

 

1.2 Styret 
Styret har i 2014 bestått av: 

Leder:                     Jon Kevin Nilsen 

Nestleder:               Bjørn Rune Steinsland 

Styremedlem:         Olav Robstad 

Styremedlem:         Geir Børre Pedersen 

Styremedlem:         Chriss M Nilsen 

Styremedlem:         Johnny Bysheim 

Kjørerrepresentant: Mardon Moi 

Kasserer:                 Kåre Våge 

 

Det har vært avholdt 8 styremøter 

 

1.3 Medlemmer 
Klubben hadde pr. 1.1.2014 86 medlemmer, og ca. 25 førere hvor 15 var aktive. 

Medlemskontingenten for 2014 var kr 200,- for familiemedlemskap, kr 250,- for utøver og kr 

50,- for støttemedlem. 

 

1.4 Bane / Klubbhus / Treningshall 
Det har blitt bygget om ganske mye på hindrene i Treningshallen for å tilrettelegge 

vanskelighetsgraden for flere nivåer. Hallen trenger fortsatt noe vedlikehold/ferdigstilling. 

Klubbhuset har vært brukt til lagring av klubbens utstyr og noen styremøter, samt at kiosken har 

hatt noe drift.  Dette trenger en del oppgradering/vedlikehold dersom det skal benyttes i større 

grad. 

Parkeringsplassen har blitt utvidet ytterligere, og det er ett pågående arbeid med parkeringsplass 

og nytt «Nybegynner-område» inne på myra. 

 

1.5 Møter 
 

Følgende oversikt viser hvilke møter representanter fra STK stilte på i 2014: 

 Arrangørkonferansen: Ingen 

 Motorsportkonferansen: Jon Kevin Nilsen, Geir Børre Pedersen og Siri Nilsen 

 Idrettsrådet i Songdalen: Geir Børre Pedersen, Jon Kevin Nilsen og Johnny Bysheim 

 Arrangørmøte Regions Cup: Jon Kevin Nilsen 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 2014 og dette 

arbeidet bør jobbes videre med. Det har vært noe varierende aktivitet 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. En gledelig melding er at vi har rekruttert en bra gjeng med noe eldre kjørere. 

 

 

2.2 Åpen Dag 
 

Det ble arrangert «Åpen Dag» lørdag 26. april. I forkant var det hengt opp plakater i nærområdet, 

samt annonsert i lokale media. 

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. Det var også noen av de som prøvde 

trial for første gang denne dagen som dukket opp flere ganger i løpet av sesongen. Med tanke på 

videre rekruttering i klubben bør denne aktiviteten vurderes gjennomført fast, helst hver vår og 

høst. 
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2.3 Oppvisning 17. mai 
 

Klubben stilte med 4 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.  
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2.4 Regionscup 
 

Søndag 10. august gjennomførte vi Regionscup runde 3 hos oss på Nodelandsheia. Tross uværet 

som traff oss på lørdag gikk arrangementet unna uten de store fadesene. 

Sørlandets Trialklubb hadde 2 stk startende; Ailo Moi Johansen i Mini Rekrutt og Johnny 

Bysheim i Trimklassen. 

Det var totalt 62 stk startende. 

Løypene skulle vise seg å bli noe vanskelige i det høye settet, men alt i alt ett bra gjennomført 

stevne, mye takket være god hjelp fra våre naboklubber. 

 

 

 
 
Ailo Moi nr 2 fra venstre. Minirekruttene var iallfall godt fornøyd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sørlandets Trialklubb  
 

Sørlandets Trialklubb       P.B 21, 4685 Nodeland       post@sorlandetstrialklubb.no 

 

2.5 Treningsløp - Klubbmesterskap 
 

STK arrangerte klubbmesterskap lørdag 6. September. 

Dette ble avholdt som ett uoffisielt treningsløp og Søgne og Kristiansand Trialklubb ble invitert 

til å kjøre sammen med oss denne dagen. 

Sørlandets Trialklubb hadde 5 deltagere.  

I tillegg kom det 8 gjeste førere fra Søgne Trialklubb og 2 x Paulsen var på treningstur helt fra 

Riska!  

Vi kjørte alle samlet alle 3 rundene, med alle klasser fra Rekrutt til Elite i ett seksjonssett og 

stemningen var meget god selv om det øste ned med regn! 

På kvelden møttes vi på Dolly Pizza på fiskebrygga. Også her var Søgne TK godt representert. 

Alle deltagerne fikk utdelt SMIL sjokolade i deltagerpremie, slik tradisjonen tilsier. 

Arrangementet må regnes for å være særdeles vellykket. 
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2.6 Andre aktiviteter 
Utover nevnte aktiviteter, kan følgende nevnes for 2014: 

 

Årsfest 

Årsfesten ble arrangert 16. januar 2014 i kantina på rådhuset til Songdalen kommune. 

Oppslutningen og stemningen var bra. 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 

Hjemmesiden virker etter formålet. Mye informasjon spres på Facebook siden til klubben. 

Oppslag i media har vært forventet lite. STK har blitt «medeiere» av Fritidsnytt. Noe som 

medfører at vi kan annonsere gratis i bladet under klubb og foreninger seksjonen. Fritidsnytt 

laget også en artikkel om klubben, som var informativ og en god reklame for klubben. 
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Kioskdrift / klubbhus 

Det har vært noe kiosk drift i klubbhuset. Salget har vært relativt bra med tanke på det generelle 

aktivitetsnivået. Det har også vært noen felles grillinger. 

 

Utleie / utlånssykler / Verksted / lager 

Aktiviteten på utleiesyklene var god før sommerferien. På høsten var det noe varierende 

aktivitet. 

 

Dugnader 

Det har vært avholdt 3 annonserte dugnader i 2015. Det har kommet en relativt liten men iherdig 

gjeng på disse. I tillegg har det vært utført flere spontane dugnader i løpet av året. 
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3. Deltagere fra Sørlandets Trialklubb i de forskjellige 

mesterskapene 
 

3.1 Norgesmesterskap 

 
Trial Individuelt 

Johnny Bysheim deltok i åpen klasse hvor han fikk 2. plass 

 

Enduro Individuelt 

Johnny Bysheim deltok i NM senior klassen 

 

Lag Norgesmesterskap Trial 

Klubben stilte ikke med lag i Junior og Senior. 

Veteranlaget tok 4. Plass. Laget besto av Jon Kevin Nilsen, Chriss Martin Nilsen og Tor Kristian 

Pedersen. Lagleder var Geir Børre Pedersen. 

 
 

3.2 Norges-Cup 
 

Trial 

Ingen deltagere fra STK 

 

Enduro 

Mardon Moi deltok i Klasse Elite 

Jon Kevin Nilsen deltok i klasse B2 
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Johnny Bysheim deltok i klasse B2 

 

3.3 Nordisk Mesterskap 
Ingen deltagere fra STK 

 

3.4 EM og VM 
Ingen deltagere fra STK 

 

3.5 Regions Cup Sør 2013 
 

Klasse E 

Ingen deltagere 

 

Klasse A 

Ingen deltagere 

 

Klasse B 

Ingen deltagere 

 

Klasse C 

Bjørn August Steinsland 

 

Rekrutt – Mini Rekrutt 

Ailo Moi 

 

Klasse Trim 

Johnny Bysheim 

Jon Kevin Nilsen  

Trond W Andersen 

Øyvind Johnsen 

 

 

 

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. I 2014 ble 

det kun avholdt 4 runder slik at matrisen blir forskjøvet med -1 

Dette fordeler seg slik: 

 

Johnny Bysheim                    3/4 Løp      Trøye 

Øyvind Johnsen                     2/4 Løp      Hansker 

Bjørn August Steinsland 1/4 Løp - 

Ailo Moi 1/4 Løp - 

Jon Kevin Nilsen 1/4 Løp - 

Trond W. Andersen 1/4 Løp - 
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3.6 Klubbmesterskap 2014 
 

Årets Klubbmesterskap ble avholdt på Nodelandsheia 6. September. Været var virkelig ikke på 

vår side og det regnet kraftig hele dagen. Det ble kjørt 5 seksjoner og 3 runder. Alle klasser 

kjørte i samme seksjonssett. Det var 5 deltagere fra klubben, i tillegg var det med 10 gjeste-

førere med fra andre klubber, og det ble kjørt samlet. Etter 1. runde ble det servert pølser, brus og 

kake i kiosken. 

Årets klubbmester ble Mardon Moi! 

Resultater: 

1. Mardon Moi 

2. Jon Kevin Nilsen 

3. Chriss M Nilsen 

4. Johnny Bysheim 

5. Øyvind Johnsen (Brutt) 

 

Premiering av klubbmesterskapet blir holdt på årsfesten 19.02.2015 

Mardon Moi har nå vunnet vandrepokalen 3 ganger og får denne til odel og eie! 

 

 

 


