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Styrets Årsberetning for 2019 
 

1. Styret  

Styret mm ble valgt på Årsmøte-2018 torsdag 28. mars. 2019, og har i perioden bestått av: 
Leder:     Graeme Carter 
Nestleder:   Elise Elvestad 
Styremedlem/Kasserer: David Catherall 
Styremedlem:  Christian Høy Muller 
Styremedlem:   Martin Roll Solberg 
 
Varamedlem:   Simen Ellefsen 
Varamedlem:   Olaf Hopen 
 
Revisor:    #1 Christian Høy Muller, #2 Kenneth Kolsrud  
Valgkomité:    Stian Solberg og Graeme Carter, med Bjørn Carter som vare 
Ansvarlig barneidrett:  Elise Elvestad 
Ansvarlig politiattest:  Graeme Carter 
 

 
Styret har avholdt 7 ordinære styremøter. 
 
Klubben ble representert på Regionsmøte ved Elise og Graeme. Hovedsakene var 
terminliste og utdanning for regionen, pluss NM og NC som Eikås har blitt tildelt for 2020. 
Merk. Eikås aksepterte ansvaret kun etter å ha rådførte med oss og de andre trialklubbene 
i regionen som ha lovet å bidra til organisering. 
 
Styret valgte ikke å sende delegater til NMFs Ekstraordinært Ting 2019 grunnet andre 
prioritering av økonomien i klubben.  
 
Styret valgte ikke å sende delegater til Motorsportskonferansen 2019 grunnet andre 
prioritering av økonomien i klubben.  
 
KlubbAdmin (Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon) brukes til å 
sende ut informasjon til medlemmene (via medlemmenes epost-adresser logget i 
NIF/MinIdrett), fakturering (medlemmer kan betale via MinIdrett) og rapportering (til 
NIF/Brønnøysund). 
 
I perioden har vår Facebook side vært aktivt oppdatert med informasjon til medlemmene 
og andre interesserte. Tilbakemeldinger i form av "tommel-opp" og kommentar viser at 
siden er aktivt brukt. 
 
I perioden har Internettsiden vår vært oppdatert. Siden fungerer bra og flere nybegynnere 
fant info de trengte der i følger tilbakemeldinger. 
 

2. Økonomi 

Styret har lagt fram et regnskap som viser at klubben har hatt ca. kr 140 000 i inntekter og 
ca. kr 160 000 i utgifter.  Dette gir et regnskapsmessig underskudd på ca. kr 20 000. 
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Til orientering:  
1. Regnskap har vært ført av styremedlem David Catherall med stor hjelp fra Christian 

Høy Müller.  
2. I følge Revisorens Beretning har regnskap vært ført i samsvar med NIFs standard  
3. Styret føler at vi har hatt tilstrekkelig kontroll på forbruk gjennom året samt hvor de 

ulike inntektene kommer fra og hva kostnadene gikk til. 
4. I 2019 har klubben gjort flere store investeringer og innkjøp.  

a. Vi har kjøpt en ny nybegynner el-sykkel 
b. Vi har kjøpt en kraftig batteri slag-boremaskin 
c. Vi har kjøpt en batteri skru/bore maskin 
d. Vi har kjøpt en kraftig ryddesag 
e. Vi har gjort ferdig taket over mekkeplassen  
f. Vi har utdannet to sikkerhetsledere/aktivitetsledere 

5. Ved utgang av 2019 hadde klubben ca. Kr 2 000 i Brukskontoen og ca. Kr 70 000 i 
Driftskontoen, til sammen ca. Kr 72 000. 
 

Ellers kan man si at alle investeringene og innkjøp har allerede vært til stor nytte, spesielt 
tak og lys over mekkeplassen. 
 

3. Medlemmer  

Klubben hadde 48 betalende medlemmer ved utgang av 2019, hvorav 19 var ny i løpet av 
året, 35 er kjørere, 27 har egen sykkel, 26 betalte baneavgift og 9 betalte container-leie. 
Gjennomsnittlig stilte 9 stilte "regelmessig" til trening. 6 stilte på BTT Cup, 2 stilte på 
Hordalands Cup, 1 stilte på Norges Cup rundene og 1 stilte på Norges Mesterskap for 
Lag.  
 
Klubbrepresentasjon på nasjonale løp har vært mye lavere i år enn tidligere og skyldes 
mest en nedgang i antall medlemmer og interesse hos alderstrinnet ungdom. T.O. dette er 
en trend som merkes i mange idrettsklubber melder NIF ... noe å jobbe mot. 
 
Æresmedlemmer. I år bestemte styret å beære 5 medlemmer som æresmedlemmer, dvs: 
Gunnhild Solberg, Svein Solberg, Roald Kjeilen, Bjarte Nyheim og Graeme Carter Alle er 
grunnleggende medlemmer, har bidratt stort og vært aktiv i klubben i nesten 30 år, hvis 
ikke hele tiden. De fikk utdelt Æresmedlemmers diplom og blomster og er nå registrert i 
KlubbAdmin som "æresmedlem" og behøver ikke betale kontingent. 
 

4. Utdanning 

I år har klubben utdannet 2 nye sikkerhetsledere og 3 aktivitetsledere.  
 
Per dags dato har klubben følgende lisensierte/NMF-godkjente funksjonærer: 
Graeme Carter: Juryleder, Stevneleder, Tek.kontrollant, Trener 1, Aktivitetsleder Barn, 

Sikkerhetsleder 
Bjørn Carter:  Stevneleder, Tek.kontrollant, Trener 1, Aktivitetsleder 
David Catherall: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Elise Elvestad: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Emilie Steindal: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Irene Kjøbstad: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Christian Høy Müller: Sikkerhetsleder 
Stian Solberg: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
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Marius Noss:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Olaf Hopen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Kenneth Kolsrud: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Vidar Danielsen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Adrian Joensen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Marcus Carter:  Aktivitetsleder 

 

5. Drift av klubbhus / sikkerhetslederfunksjoner 

Trenings logg har vært ført ved treninger både på torsdager og lørdager gjennom hele 
året. Fungerer bra … er en god kontroll på medlems og andres aktivitet på området. 
Loggen viste at på det meste hadde vi 23 kjørere på trening, og på det minste én, i 
gjennomsnitt 9 over 78 treningsdager. Til og med 3 stk på 31. des.  
 
Lunch-servering er en viktig miljøfaktor som har fungert bra gjennom sesongen (takket i 
stor grad til Dave og oppfølging av hva vi har å tilby). Førerne får anledning til å bli bedre 
kjent med hverandre på tvers av alder og ferdighet. En strukturert trening med fast lunch-
tid har også hjulpet. 
 
Vaktlister for treninger (sikkerhetsledere) har fungert mye bedre enn forrige år, takket være 
bedre kommunikasjon når vakter må byttes, etc. Men det viser seg at tiden er inne for å 
utsette oppstart på lørdags trening fra kl 10 til kl 11. Dette er nå notert på dokumentet: 
Terminliste med Vaktliste 2020, som leveres alle medlemmer og skal henge i klubbhuset. 
 
Låssystemet for klubbhuset og containeren har fungert i år, dvs: det har ikke vært 
innbrudd. Medlemmene har blitt påminnet gjennom innslag på Facebook-siden vår at 
forsikringen kun gjelder om syklene er dobbelt-låst, dvs: lås på selve sykkelen pluss låst 
inne. 
 
Det nevnes her at følgende medlemmer har i løpet av året brukt boden og betalt for sykkel 
opphold: 
Henrik Høy Muller: Beta 125 
Marcus/Bjørn Carter: Gasgas 250 
Anna Danielsen: Gasgas Raga 125 
Olaf Hopen: Beta Evo 300 
Emma Hopen: Beta Evo 80 
Marius Hopen: Clipic 50 
Magnus Strand: Beta 125 
Bjørn Carter: Gasgas 280 
Graeme Carter: Montesa 348 
 
Klubben har sørget for forsikring av klubbsyklene og medlemssyklene i containeren og 
boden (de som har betalt leie-plass). 
 
 

6. Treningsopplegg og aktivitet 

Det har vært arrangert trening hver lørdag og hver torsdag fra sesongens start 7. april 
(sein start pga tidlig Påske) frem til siste trening 23. nov., med unntak av skoleferier 
(torsdagstrening startet 25. april og sluttet 3. okt. pga lysforhold). I tillegg har det vært 
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enkelte som har trent andre uke-dagene og søndager på eget initiativ. Treningslogg er bra 
for å kunne se tilbake på aktiviteten. Den viser det har vært 78 treningsdager. 
 
I år har det vært ca. 7 strukturerte treningene med Simen og Martin som trenere (festet i 
terminlisten, men med fravik et par ganger). Tilbakemelding fra både deltakere og trenere 
er meget positiv. Det nevnes her at både Martin og Simen ble "lovet" gratis baneleie under 
diskusjonene på Årsmøte i fjor. Dette takket de nei til, og de har dermed gjort deres 
treningssamlinger gratis. 
 
Torsdagstrening, som ble innført i 2017 slik at man kunne besøke treningsdagene til de 
klubbene som trener på tirsdag og de besøke oss, har blitt benyttet en del i år: vi har hatt 
besøk fra både NMK, VKT, OMSK og VTK. I tillegg har vi også benyttet oss av å besøke 
andre klubber på deres treningsdager ... Martin, Simen, Pål, Elise og Adrian har vært både 
hos Eikås og Osterøy.  
 
Det nevnes at et populært innlegg i treningen har vært skattejakt på noen lørdager, 
foreløpig kun for barnene. 
 
Klubbhuset har vært bemannet med sikkerhetsleder ved hver trening. Sikkerhetsleder har 
sørget for å åpne klubbhuset, containeren og boden, ordnet med utleie av klubbsykler, tatt 
imot nye medlemmer, sørget for at loggbok er ført, og sørget for at lunch er blitt ordnet.  
 
Vaktlister for sikkerhetsleder har fungert meget bra med kun noen få ganger hvor andre 
har måtte trø til på dagen.  
 
I 2018 opplevde vi at 20 mål av området "vårt" ble gjort om til industribruk. I 2019 begynte 
rydding og planering i området, men ikke så gale at vi ikke fortsatt kunne kjøre der ... det 
er faktisk meget populær under treningen og vi hadde en HC seksjon der i området vi nå 
kaller "Månen". 
 
 

7. Opplegg nybegynnere 

Mottak av nybegynnere har vært gjennomført på både torsdager og lørdager. Ca. 6 har 
vært innom og prøvd seg én gang. 4 har fortsatt. Merk at flere voksne har begynt i klubben 
(11), noen som kjørere, men som ikke regnes blant nybegynnere. 
 
Opplæring har vært gjennomført stort sett ved å ta det enkeltvis både på torsdager og 
lørdager når nybegynneren ankomme. Ellers har det vært to stk gjennom det opplegget 
som inkluderer leie av sykkel og utstyr for 10 ganger, Kr.2000. Oppfølging av 
nybegynnerne har vært bra.  
Det etterlyses en kontrakt e.l. for bedre kontroll for bruk av klubbsyklene. 
 

8. Klubbsykler 

Klubben hadde tre sykler i gang i løpet av året, dog ikke alle på samme tidspunkt. Selv 
med redusert antall sykler viste det seg krevende å holde alle ved like.  

Klubben må takke både Dave, Olaf, Kenneth, mf, for mekke-innsatsen.  
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I sept. kjøpte klubben en ny klubbsykkel: en Oset el-sykkel. Med 20" hjul og en bred 
mulighet for innstilling av kraft og fart er den beregnet for de litt større barn, 8-12 år. T.O. 
vår Beta el-sykkel er beregnet for 5-8 år. 

Ved utgang av 2019 har klubben 4 klubbsykler:  

Sykkel Årsmodell  Tilstand 
Gasgas 80 Rookie 2012 bra, men kjede, clutch og holker trenger tilsyn 
Beta 80 Jnr 2011 bra, men front brems og kjede trenger tilsyn 
Beta MiniTrial E 16" 2016 bra, men dekk og slanger trenger tilsyn 
Oset 20.0 R (el) 2019 bra (ny) 
 

9. Arrangement / løp  

Klubben har arrangert 1 regionale løp (Hordalands Cup) og 3 klubb løp (BTT Cup) i 2019. I 
tillegg har vi arrangert et Fun Day løp og fest i forbindelse med klubbens 30 Års Jubileum.  

 
Fun Day: 
Fun Day var en uformell  konkurranse med vekt på å ha det gøy, arrangert lørdag 31. aug. 
i forkant av Jubileumsfesten. Det var ca 20 deltakere ... fra alle regions klubber. 
Aktivitetene inkluderte vanlige trialseksjoner, 60 meteren, 100m hinderløp, høydehopp, 
slow-kjøring, mm. Veldig gøy. 
 
Jubileumsfest: 
Jubileumsfesten ble arrangert om kvelden lørdag 31. aug. etter Fun Day arrangement. 
Både nåværende og tidligere medlemmer var invitert. Totalt var det ca. 40 fremmøte. Det 
ble både mimring, quiz og lodd. I tillegg ble det utdeling av Æresmedlemsbevis. Et bilde-
show av både gamle dager og nyere dager var veldig populært. 
 
BTT Cup: 
BTT Cup er et lukket klubbløp. Det ble arrangert kun 3 løp i 2019 av 6 planlagt ... stort sett 
pga veldig få fremmøte på noen av de planlagte dagene. Format var 2-3 seksjoner lagt på 
dagen av aktivitetslederne; med foreldrene og førerne selv som dommere (manuell føring 
av resultatene). Løpene var enkel å gjennomføre, ga meget god og nødvendig 
løps/seksjonstrening og vel likt.  
 

Hordalands Cup: 
I 2019 ble det arrangert 4 runder av Hordalands Cup, henholdsvis på Vestkant, Osterøy, 
Eikås og Kokstad.  
Vår runde var sesongens 4. løp (Finalen) og ble avviklet 14. sept. Den ble ganske 
vellykket med 29 kjørere i de vanlige klassene: EABCD og T, pluss 9 i Rekrutt og Mini 
Rekrutt klassene.  
 
Hordalands Cup Lag: 
I år var det vår tur til å arrangere HC Lag, dvs: 15. sept. Løpet ble ganske vellykket … med 
6 lag (2 fra oss) … takket være iherdig innsats fra Elise, Simen og Martin som ryddet nye 
seksjonene og bidra til et mer spennende løp. Takk også til Dave og Christian (og Emma) i 
sekretariat og i kiosk slik at det ble fin stemning og et fint overskudd. Sekretariatet med all 
påmelding på forhånd og resultat-føring på dagen ble tatt hånd om av Grethe Haugland 
(NMK-Bergen) og Eviann Sjursen Vaksdal (Vestkant Trial).  
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10. Resultater: 

Kun noen få ivrige av klubbens medlemmer har vært aktiv på løp i 2019. Følgende 
resultater kan vises for sesongen: 
 
Hordalands Cup (totalt 36 deltaker i de ordinære klassene, + 18 i Rekrutt klassen) 
På de 4 HC løpene ble BTT representert med 2 medlemmer i løpet av året, dvs: 
B klasse: Adrian Elvestad 3. plass  
C klasse: Sander Solberg 7. plass  
Merk. Overstående resultater er basert på sammenlagt poeng fra alle 4 løp. Det nevnes at 

en dårlig sammenlagt plassering kan skyldes at utøveren ikke kjørte alle løp og 
reflekterer ikke nødvendigvis ferdighet. 

 
Hordalands Cup Lag (totalt 6 deltakende lag) 
I år ble HC Lag arrangert 15. sept. hos oss, hvor vi stilte med 2 lag. Resultatet for løpet 
viste at alle fikk noen "nuller" og det ble en grei spredning av prikker for alle klasser, men 
at D-klassen hadde det litt for lett. Dette ga lag med flest D-kjørere et fortrinn. Dette må 
arrangørene være forsiktig med. Merk: HC Lag i Hordaland er unikt i hele Norge da lagene 
skal være en miks av klasser. Det fører til et veldig sosialt arrangement og er likt av alle 
som deltar.  
BTT Lag 1 bestod av Adrian Elvestad (B), Henrik Høy Muller (C) og Anne Danielsen (D - 

hennes første løp noen gang). De fikk 6. plass. 
BTT Lag 2 bestod av Martin Solberg (A) og Simen Ellefsen (B) med Håkon Pedersen (E) 

… Eikås hadde problemer å stille lag. De fikk 4. plass. 
 
Stadiontrial (i regi av Vestkant Trial (totalt 31 deltaker)  

I Stadiontrial på 19. okt. hos Vestkant Trial ble BTT kun representert av Adrian Elvestad i 
klasse B hvor han fikk 3. plass.  
 
NM 

Ingen fra BTT var med på NM 2019 som ble holdt i regi av Kristiansand TK. 
 
NC 

BTT har vært representert med Adrian Elvestad i alle Norges Cup rundene. 
Adrian kjører NC Ungdom og hans beste plassering ble en 5. plass. Han fikk 7. plass 
sammenlagt (11. plass i 2018) av 36 deltakere. 
 
Lag NM 

Få medlemmer med anledning til å delta gjorde at vi hadde kun et lag med til Lag 
NM i år arrangert av Osloungdommens Motorsenter. På det laget var Elise Elvestad 
og Pål Pettersen. Dessverre måtte Pål melde avbud i siste liten, men Elise ble med 
likevel (et Veteran lag kan ha maks 2 minimum 1 kjørere) og oppnådde 9. plass av 12 
lag i Veteranklasse. 
 
Nordic Championship (mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark) 
Ingen fra BTT var med på Nordisk i Finland i år. 
 

11. Bidrag til klubben 
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En særskilt takk til de av våre medlemmer som har bidratt med varer og tjenester i løpet av 
året.  
Styret vil gi en særskilt takk til Stian, Martin, Simen, Dave, Olaf og Kenneth som har jobbet 
med vedlikehold av klubbsyklene og gitt teknisk hjelp til medlemmer med egen sykkel.  
I tillegg skal Elise, Simen og Martin mm, takkes for generell oppjustering og rydding for 
nye seksjoner. 
Stian Solberg må og få en særskilt takk for hjelp ifm å gjøre ferdig taket og sette opp utelys 
over mekkeplassen.  
Dave takkes i tillegg for å ha vært primus motor på kjøkkenet og med lunch ordningen.  
Et særskilt takk rettes Dave og Christian for skikkelig bra føring av regnskapet som 
klubben setter stor pris på. 
 

12. Helse, Miljø og Sikkerhet 

Det ble ikke innrapportert noen skader i løpet av året ifm trening.  
 
Det kan noteres at det brukes miljømatte når det mekkes utenfor klubbhuset mer enn 
tidligere år. Vi har fortsatt mange engangs matter (sponset av NCS) som bør brukes. Det 
ønskes at vi er bedre i fremtiden med dette. 
 
Førstehjelpsskrin er kontrollert og fylt opp. Ekstra isposer finnes hengende i en plastpose 
ved siden av skrinet. 
 
Nøkkelsystem til klubbhus, boden og containeren har fungert bra. Den sikrer at det er en 
sikkerhetsleder til stedet ved treninger (kun sikkerhetsledere har en klubbhusnøkkel) og 
har nok hjulpet til at det ikke har vært flere innbrudd.  
 
Vaskeplassen fungerer bra, men trenger en bedre løsning for slangen.  
 
 
Bergen 25.02.2020 
Styret BTT 


