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Styrets Årsberetning for 2020 
 

1. Generelt 

Året har vært svært påvirket av Korona-pandemien på mange måter, men klubben har 
likevel klart å gjennomføre de alle fleste planlagte treninger og andre planlagte 
arrangement, inkludert Trialiaden og å hjelpe NMK Bergen med NM på Eikås. Vi har laget 
en "korona-plan" som ble godkjent av Idretts Rådet og som vi har fulgt gjennom hele året. 

Vi kan se tilbake på 2020 også som et bra år rekrutteringsmessig. og et år hvor flere 
prosjekter ble gjennomført og noen store etterlengtete prosjekter startet. 

 

2. Administrasjon 

Styret mm ble valgt på Årsmøte-2019 tirsdag 3. mars. 2020, og har i perioden bestått av: 
Leder:     Graeme Carter 
Nestleder:   Elise Elvestad 
Styremedlem:  Kenneth Kolsrud 
Styremedlem:  Simen Ellefsen 
Styremedlem:   Martin Roll Solberg 
 
Varamedlem/Kasserer: Olaf Hopen 
Varamedlem:   Adrian Elvestad 
 
Kontrollutvalg:  #1 Christian Høy Muller, #2 Bjørn Carter, Vara: Adrian  
    Joensen  
Valgkomité:    Emilie Steindal.  
 
Ansvarlig barneidrett:  Elise Elvestad 
Ansvarlig politiattest:  Graeme Carter 

 

Styret har avholdt 6 ordinære styremøter. 
 
Klubben ble representert på Regionsmøte ved Graeme. Hovedsakene var terminliste og 
utdanning for regionen.  
 
Det ble ingen deltagelse på NMFs Ting 2020 da den ble utsatt pga Korona.  
 
Styret valgte ikke å delta på Motorsportskonferansen 2020 grunnet andre prioritering av 
økonomien i klubben.  
 
KlubbAdmin (Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon) har vært brukt til: 

• å registrere nye medlemmer 

• å sende ut informasjon til medlemmene (via medlemmenes epost-adresser 
registrert i NIF/MinIdrett) 

• fakturering (medlemmer kan betale via MinIdrett) 

• rapportering (til NIF/Brønnøysund) 
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I 2020 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 tilbakemeldinger 
viser at flere nybegynnere fant info de trengte der. 
 

3. Økonomi 

Styret har lagt fram et regnskap som viser at klubben har hatt ca. kr 240 000 i inntekter og 
ca. kr 180 000 i utgifter.  Dette gir et regnskapsmessig overskudd på ca. kr 60 000. 
Til orientering:  

1. Regnskap har vært ført av styremedlem Olaf Hopen.  
2. I følge Revisors Beretning 2020 har regnskapet vært ført i samsvar med NIFs 

standard.       (foreløpig ikke mottatt, men regner med ordlyden er riktig – dette 
punktet i beretningen endres før presentasjonen på årsmøtet) 

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 2020 har klubben gjort flere store investeringer og innkjøp.  
i. Utbedring av nybegynnerplassen (fjerning av "jordhaugen" og øverste 50cm 

med jord rundt, legging av matte, legging av stein og grus) … ca kr 45 000 
ii. Vi har bygget fundamentene til den nye containeren: ca kr 3000 

5. Ved utgang av 2020 hadde klubben ca. kr 9 000 i Brukskontoen og ca. kr 123 000 i 
Driftskontoen, til sammen ca. kr 132 000. 
 

Det noteres at investeringen i nybegynnerplassen har allerede vært til stor nytte,  
 

4. Medlemmer  

Klubben hadde 85 betalende medlemmer ved utgang av 2020, hvorav 47 var ny i løpet av 
året, 71 er kjørere, 37 har egen sykkel, 24 betalte baneavgift og 10 betalte container-leie.  
 
Gjennomsnittlig stilte 9 regelmessig til trening, 4 stilte på Hordalands Cup og 3 stilte på 
Norges Mesterskap. Dessverre klarte vi ikke å stille med lag på Norges Mesterskap for 
Lag. Pga Korona ble alle Norges Cup rundene avlyst. 
 
Klubbrepresentasjon på løp har vært mye lavere i år enn tidligere og skyldes mest en 
nedgang i antall medlemmer over 13 år med nasjonal lisens ... og interesse. T.O. dette er 
en trend som merkes i mange idrettsklubber melder NIF ... noe å jobbe mot. 
 
 

5. Utdanning 

I år har klubben utdannet 8 nye sikkerhetsledere (aktivitetslederkurs fall ut pga Korona..  
 
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 



BERGEN TRIAL TEAM  
 

 BERGEN TRIAL TEAM  PB 117 KOKSTAD  5863 BERGEN  BANKKONTO 7401 21 05383  
Page 3 of 7 

 

Elise Elvestad: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Emilie Steindal: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Irene Kjøbstad: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Christian Høy Müller: Sikkerhetsleder 
Stian Solberg: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Marius Noss:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Olaf Hopen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Kenneth Kolsrud: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Vidar Danielsen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Adrian Joensen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Marcus Carter:  Aktivitetsleder 
Tore Melvær  Sikkerhetsleder 
Andreas Peschina Sikkerhetsleder 
Rune Tveit  Sikkerhetsleder 
Marius Persson Sikkerhetsleder 
Lasse Frostad Sikkerhetsleder 
Reinert Hansen Sikkerhetsleder 
Ørjan Halvorsen Sikkerhetsleder 
Roar Hjornæs Sikkerhetsleder 

 

6. Drift av klubbhus / sikkerhetslederfunksjoner 

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, og sørget for at loggbok er ført. Felles lunch i klubbhuset har uteblitt 
pga Korona restriksjoner.  
 
Terminliste med Vaktliste 2020 har hengt i klubbhuset og var lagt ut på nettsiden. Den 
viser alle treningsdager med sikkerhetsleder til stedet, alle lokale løp, alle nasjonale og 
internasjonale løp, pluss andre aktiviteter (som MC Vårmønstring, etc). 
 
Vaktlisten har fungert veldig bra i år, takket være bedre kommunikasjon når vakter må 
byttes, etc.  
 
Det noteres at oppstart på lørdags trening som ble flyttet fra kl 10 til kl 11 fungerer veldig 
fint.  
 
PGA Korona-tiltak har alle besøkende i tillegg til utøverne og ledsagerne vært ført opp på 
treningsloggen (i tilfelle behov for sporing). Merk. Så vidt vi vet har det ikke vært Korona-
smittede i klubben. 
 
PGA Korona-tiltak har klubbhuset vært tilnærmet stengt, unntatt for å bruke toalett. I tillegg 
har det ikke vært lunch-servering … en viktig miljøfaktor som vi har savnet. 
 
Et bevegelses-følsom lys har vært satt opp utenfor inngangen (under det nye taket). Det 
fungerer meget bra og settes stor pris på. 
 
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 
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forsikringen kun gjelder om syklene er dobbelt-låst, dvs: lås på selve sykkelen pluss lås på 
container. 
 
Ti medlemmer har i løpet av året brukt boden/container og betalt for sykkel opphold. 
 
Klubben har sørget for forsikring av klubbsyklene og medlemssyklene i containeren og 
boden (de som har betalt leie-plass) hos If. Merk. Det er en egenandel på kr 4000. 
 
 

7. Treningsopplegg og aktivitet 

Det har vært arrangert trening hver lørdag og hver torsdag fra sesongens start 14. mars 
frem til siste trening 21. nov., med unntak av skoleferier (torsdagstrening startet 16. april 
og sluttet 15. okt. pga lysforhold). I tillegg har det vært enkelte som har trent andre uke-
dagene og søndager på eget initiativ.  
 
Treningslogg har vært ført ved alle treninger både på torsdager og lørdager, og noen 
andre dager, gjennom hele året. Loggen fungerer veldig bra … er en god kontroll på 
medlems og andres aktivitet på området.  
 
Loggen viser at det har vært 87 treningsdager (dager med sikkerhetsleder til stedet) med 
gjennomsnitt 8 kjørere pr trening og at på det meste hadde vi 21 kjørere på trening, og på 

det minste én (pluss en hund       ). Pga ivrige utøvere og mild vær, ble det satt opp 

sikkerhetsledere frem til jul, med gjennomsnitt 9 utøvere som kjørte i nov-des. 
 

 
 
 
Torsdagstrening, som ble innført i 2017 slik at klubbene skal kunne besøke 
treningsdagene til til hverandre har fungert bare delvis i år med mest besøk til oss fra både 
NMK, VKT, OMSK og VTK.  
 
Det nevnes at skattejakt har vært et veldig populært innlegg i treningen på noen lørdager, 
foreløpig kun for barnene. 
 
Vaktlister for treninger med sikkerhetsledere til stedet har fungert veldig bra i år, takket 
være bedre kommunikasjon når vakter må byttes, etc.  
En ny liste ble utarbeidet for å ha kontroll på utleie/bruk av klubbsyklene. Denne har 
fungert meget bra. 
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I 2020 har rydding og planering i det området vi mistet i 2019 ( "månen") fortsatt, men vi 
klarer fremdeles å kjøre der ... det er faktisk meget populært under treningen og under HC 
løpet vårt hadde vi en seksjon der. 
 
 

8. Opplegg nybegynnere 

Mottak av nybegynnere har vært gjennomført på både torsdager og lørdager. Ca. 20 har 
vært innom og prøvd seg én gang. 16 har fortsatt. Merk at flere voksne har begynt i 
klubben (9), 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. Oppfølging av nybegynnerne har vært bra ut fra 
tilbakemeldinger.  
 

9. Klubbsykler 

Klubben hadde 4 sykler i gang i løpet av året, dog ikke alle hver trening. Selv med to EL-
sykler viste det seg krevende å holde alle ved like. El-syklene krever mye mindre 
vedlikehold: kjedene har måtte strammes, hendler har måtte byttes, og på et tidspunkt var 
Beta'n punktert (det viste seg vanskelig å få tak i både dekk og slange (sykkelbuttikk på 
Lagunen ble redning). OBS. Det noteres at barna som leier El-syklene ytrer ønsker om å 
ville "opp på" bensinsyklene. 

Klubben må takke både Olaf, Kenneth, Stian, Simen, Martin, Elise, mf, for mekke-
innsatsen.  

Ved utgang av 2020 har klubben 4 klubbsykler:  
Sykkel Årsmodell  Tilstand 
Gasgas 80 Rookie 2012 bra, men trenger litt vedlikehold 
Beta 80 Jnr 2011 bra, men trenger litt vedlikehold 
Beta MiniTrial-E 16" 2016 bra 
Oset 20.0 R (el 20") 2019 bra  
 

10. Arrangement / løp  

I 2020 har klubben arrangert et regionalt løp (Hordalands Cup), det tradisjonelle 
Trialiaden, og en særdeles vellykket og spesiell avslutningsfest. 

 
Trialiaden: 
Trialiaden er en uformell konkurranse med vekt på å ha det gøy, arrangert i år lørdag 7. 
juni. Den arrangeres hvert skudd år, eller Olympiade, dvs: det året det arrangørers de 
Olympiske lekene (i 2020 ble OL utsatt pga Korona, men ikke Trialiaden). Vi hadde ca 26 
deltakere ... fra alle regionens klubber. Aktivitetene inkluderte vanlige trialseksjoner, men 
også 60 meteren, 100m hinderløp, høydehopp, lengdehopp, slow-kjøring, og mer. Veldig 
gøy. 
 
BTT Cup: 
BTT Cup er et lukket klubbløp forbeholdt våre medlemmer. Det ble ikke arrangert BTT Cup 
i 2020, mest pga at de fleste som kommer på trening er veldig ny og ung og har ikke 
utviklet interesse for løp ennå.  
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Hordalands Cup: 
I 2020 ble det kun arrangert 2 runder av Hordalands Cup, henholdsvis på Kokstad og 
Vestkant. De to første rundene ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner. 
Vår runde var satt opp som sesongens 3. løp og ble avviklet 5. sept. Den ble ganske 
vellykket med 20 kjørere i de vanlige klassene: EABCD og T, pluss 9 i Rekrutt og Mini 
Rekrutt klassene.  
 
Hordalands Cup Lag: 
I 2020 var det Vestkant Trial sin tur til å arrangere HC Lag.  
 
Avslutningsfest: 
Pga Korona ble det en veldig diskusjon om avslutningsfesten: hvilket format og om den 
kunne arrangeres. Til slutt kom det en god ide om å holde den utendørs hvor vi kunne 
holde oss innenfor Korona restriksjonene, dvs: under tak og depot-telt med boller og brus, 
og pizza. I tillegg bestemte vi å prøve på en "disko-trial" kveld. Vi takker Kenneth Kolsrud 
og butikken hans Ringo på Bergen Storsenter for lys-kjeder som vi hadde rundt halsen og 
på syklene. Og ikke minst det som Alexander Peschina og firmaet AMP Audio klarte å få til 
av dundrende disko-musikk og lys-show på parkeringsplass og langt ut i skogen … det var 
helt fantastisk …  et minne for livet. 
 

11. Resultater: 

Kun noen få ivrige av klubbens medlemmer har vært aktiv på løp i 2020. Følgende 
resultater kan vises for sesongen: 
 
Hordalands Cup 
På de 2 HC løpene som ble arrangert ble BTT representert med 1 medlem i de ordinære 
klassene i løpet av året, dvs: HC3 B klasse: Sander Solberg 6. plass. Merk at dette er 
Sanders første løp i B klasse. 
 
Hordalands Cup Lag: Dessverre ingen deltakere i 2020 fra BTT. 
 
Stadiontrial (i regi av Vestkant Trial 
Stadiontrial i år ble slått sammen med 4. runde av HC som ble arrangert av VKT. BTT ble 

representert av Gabriel, Elias og Noah.  
 
NM 

Flere fra BTT var med på NM 2020 som ble holdt i regi av nabo klubben NMK Bergen 
på Eikås området. Foruten at flere av medlemmene var med og hjelp med 
arrangement både før og under (dommere og klippere), var 3 medlemmer som 
deltok: Adrian, Elise, Emilie 
 
NC 

Alle løp avlyst pga Korona. 
 
Lag NM 

Få medlemmer med anledning til å delta gjorde at vi ikke stilte med eget lag til Lag 
NM i år. Et av medlemmene (Elise) hospiterte på et mikset lag fra Vestkant trial.  
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Nordic Championship (mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark) 
Nordic Mesterskap ble avlyst pga Korona.. 
 

12. Bidrag til klubben 

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, 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 av området og 
rydding for nye seksjoner. 
 
En særskilt takk rettes Olaf for skikkelig bra føring av regnskapet … noe klubben setter 
stor pris på. 
 

13. Helse, Miljø og Sikkerhet 

Det ble innrapportert kun en skade i løpet av året ifm trening. En slag-skade som ikke har 
hatt varige men. 
 
Det kan noteres at det brukes miljømatter når det mekkes utenfor klubbhuset ganske 
konsekvent. Vi har fortsatt mange engangs matter (sponset av NCS/Roger Kjeilen) som 
bør brukes. Det er fortsatt mulig å bli bedre 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 04.03.2021 
Styret BTT 


