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Styrets Årsberetning for 2021 
 

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 deltakelse i 17. mai Tog (i distriktet) og vår runde av HordandsCup.  

Vi har fulgt vår "korona-plan" (se nettsiden) hele året. 

Vi kan se tilbake på 2021 som et bra år rekrutteringsmessig, et år hvor flere prosjekter ble 

gjennomført, og et år hvor noen store etterlengtede prosjekter ble startet. 

 

2. Administrasjon 

Styret mm ble valgt på Årsmøte-2020 tirsdag 11. mars. 2021, 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:   Rune Tveit 
 
Kontrollutvalg:  #1 Christian Høy Muller, #2 Bjørn Carter, Vara: Olaf Hopen  
Valgkomité:  Leder Graeme Carter, #1 Elise Elvestad, #2 Kenneth Kolsrud, 

Vare: Rune Tveit.  
 
Ansvarlig barneidrett:  Elise Elvestad 
Ansvarlig politiattest:  Graeme Carter 

 

Styret har avholdt 9 ordinære styremøter. Styret har i tillegg arbeidet sammen i enkeltsaker 
og hatt kontakt både pr telefon, Messenger og e-post. 

Noen av sakene som har vært behandlet er: 

 

● Opparbeiding av trialparkområdet 

● Opparbeiding av verksted (tidligere bod) 

● Anskaffelse av container #2 

● El-anlegget klubbhuset og containere 

● Sikkerhetslederkurs 

● Innføring av grenen Enduro 

● Innkjøp av ny rekrutterings-sykkel: Beta junior 

● Vedlikehold av sykler 

● Utleie 

● Rekruttering 
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Styret valgte ikke å delta på Motorsportskonferansen 2021 grunnet andre prioritering.  
 
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) 

 
 
Klubben ble representert på Kretsmøte ved Graeme. Hovedsakene var terminliste og 
utdanning for regionen.  
 
I 2021 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 informasjonen de trengte der. 
 

3. Økonomi 

Styret har lagt fram et regnskap som viser at klubben har hatt ca. kr 241 000 i inntekter og 
ca. kr 244 000 i utgifter.  Dette gir et regnskapsmessig underskudd på ca. kr 3 000. 
Til orientering:  

1. Regnskap har vært ført av styremedlem Olaf Hopen vha NIF sin anbefalte Excel 
regnskapsfil.  

2. Styret føler at vi har hatt tilstrekkelig kontroll på forbruk gjennom året samt hvor de 
ulike inntektene kommer fra og hva kostnadene gikk til.  

3. Ifølge Revisors Beretning 2021 har Kontrollutvalget følgende merknader til det 
fremlagte regnskapet:  
Regnskapet viser en del høyere kostnader enn budsjettert - spesielt for utviklingen 
av baneområdet og vedlikehold på klubbsykler. Dette er hentet inn igjen gjennom 
vesentlig høyere inntekter enn budsjettert slik at klubben ender opp bedre enn 
budsjett. Konklusjon: Kontrollutvalget anbefaler at regnskapet blir godkjent på 
årsmøtet. 

4. I 2021 har klubben gjort en stor investering i en ny (pen brukt) container og fått den 
montert på plass. Det viser seg at flere medlemmer setter stor pris på å kunne 
«parkere» sykkelen på Kokstad. 

5. Klubben har investert i en ny Beta Junior 80 med tanke på rekruttering 
6. I 2021 har klubben gjort en videre investering i området, dvs: utbedring av 

trialparkområdet (fjerning av myr masse og legging av stein og grus). 

7. Ved utgangen av 2021 hadde klubben ca. kr 1000 i Brukskontoen og 
ca. kr 130 000 i Driftskontoen, til sammen ca. kr 131 000. Det var også en gjeld på 
13200 ved utgangen av året: 5000 i husleie, og 8200 i utestående tilbakebetalingen 
for avlyst HC1.  
 

Det noteres at investeringen i trialparkområdet og i container #2 har allerede vært til stor 

nytte og satt stor pris på.  
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4. Medlemmer  

Klubben hadde 94 betalende medlemmer ved utgangen av 2021.  
0-12 år: 33 
13-18 år: 7 
18-100 år: 58 
20 kvinner 
31 nye i løpet av året 
71 er kjørere 
40 har egen sykkel 
34 betalte baneavgift 
16 betalte container-leie 
 
Gjennomsnittlig stilte 8 regelmessig til de offisielle treningsdager, 17 stilte på Hordalands 
Cup, 1 på Norgescup og 1 på Norges Mesterskap. Dessverre klarte vi ikke å stille med lag 
på Norges Mesterskap for Lag. 
 
Klubbrepresentasjon på løp er mye høyere i år enn i fjor og skyldes mest økt ferdighet og 
minket prestasjonsangst til rekruttkjørene våre: nesten alle deltok på de forskjellige lokale 
løp. 
 

5. Utdanning 

I år har klubben utdannet 3 nye stevneledere og 5 nye sikkerhetsledere/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 
Elise Elvestad: Stevneleder, Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Kenneth Kolsrud: Stevneleder, Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Rune Tveit  Stevneleder, Sikkerhetsleder 
Emilie Steindal: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Irene Kjøbstad: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Stian Solberg: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Marius Noss:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Olaf Hopen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Vidar Danielsen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Adrian Joensen:  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Marcus Carter:  Aktivitetsleder 
Tore Melvær  Sikkerhetsleder 
Andreas Peschina Sikkerhetsleder 
Marius Persson Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Ørjan Halvorsen Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Roar Hornæs Sikkerhetsleder 
Glen Haugland Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Camilla Røstum  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Hilde Klimpen  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Tor Morten Boge  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
Fredrik Due   Sikkerhetsleder 
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Kenneth Braa  Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder 
 

6. Drift av klubbhus / sikkerhetsleder funksjoner 

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 lunsj i klubbhuset har uteblitt 
pga Korona restriksjoner.  
 
Terminliste med Vaktliste 2021 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 overført 
Korona-smitte i klubben. 
 
PGA Korona-tiltak har klubbhuset vært tilnærmet stengt, unntatt for å bruke toalett.  Det 
har og ikke vært lunch-servering … en viktig miljøfaktor som vi har savnet. 
 
Flere bevegelses-følsomme lys har vært satt opp flere steder ute ifm containerne, 
verkstedet og klubbhuset. De fungerer meget bra og settes stor pris på. 
 
Inne i containerne er det blitt montert bevegelses-følsomme lys og vifte-ovn (for å motvirke 
kondens). 
 
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 lås på 
container. 
 
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 12. mars 
frem til siste trening 26. nov., med unntak av skoleferier (torsdagstrening startet 14. april 
og sluttet 20. okt. pga lysforhold). I tillegg har det ofte vært enkelte som har trent andre 
ukedagene og søndager på eget initiativ.  
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Et meget bra tiltak for treningene har vært å sette opp doble sikkerhetsvakter som deler på 
oppgavene. Dette har gjort at treninger blir mye mindre kaotiske og medlemmene får en 
bedre trening / opplevelse. 
 
Treningslogg har vært ført ved alle treninger både på torsdager og lørdager, og andre 
dager hvor det har vært aktivitet, gjennom hele året. Loggen fungerer veldig bra … er en 
god kontroll på medlems og andres aktivitet på området.  
 
Loggen viser at det har vært 118 treningsdager (dager med sikkerhetsleder til stedet) med 
gjennomsnitt 8 førere pr trening og at på det meste hadde vi 29 kjørere på trening, og på 
det minste én (pluss en hund☺). Pga ivrige utøvere og mildvær, ble det satt opp 
sikkerhetsledere i januar og februar, og i desember, med gjennomsnitt 6 utøvere som 
kjørte i nov-des. 
 

 
 
Torsdagstrening, som ble innført i 2017 slik at klubbene skal kunne besøke 
treningsdagene til hverandre har fungert bare delvis i år med mest besøk til oss fra både 
NMK, VKT, OMSK og VTK.  
 
Endurogruppen har vært aktiv på mange treninger i løpet av året, både samtidig som 
trialtrening pågår og også på egne dager. Det viser seg at dette fungerer helt fint.  
 
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.  
 
Den nye listen som ble utarbeidet for å ha kontroll på utleie/bruk av klubbsyklene fungere 
meget bra. Ditto klippekort ordning for de som leie klubbsyklene. 
 
I 2021 har rydding og planering i det området vi mistet i 2019 ( "månen") fortsatt. Det er nå 
ikke mulig å trene eller lage seksjoner der. 
 

8. Opplegg nybegynnere 
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Mottak av nybegynnere har vært gjennomført på både torsdager og lørdager. Ca. 27 har 
vært innom og prøvd seg én gang. 21 har fortsatt. Merk at flere voksne har begynt i 
klubben (15), 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 ankommer. Oppfølging av nybegynnerne har vært bra, men 
kan forbedres, 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 og hendler har måtte byttes. 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, Marius, Rune, Elise, mf, for 

mekke-innsatsen.  

Ved utgangen av 2021 har klubben 5 klubbsykler:  

 
Sykkel Årsmodell  Tilstand 
Beta 80 Jnr 2021 bra (men har hatt en stor reparasjon, garantisak) 
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 2021 har klubben arrangert flere runder av et klubbløp (BTT Cup), et regionalt løp 

(Hordalands Cup) og en særdeles vellykket og spesiell avslutningsfest. 

 
BTT Cup: 
BTT Cup er et lukket klubbløp forbeholdt våre medlemmer. Det er en uhøytidelig løps-
trening. Det ble arrangert 4 runder av BTT Cup i 2020. Totalt deltok 24 av klubbens 
medlemmer som dekket alle klassene fra A til Mini Rekrutt, unntatt C. 
 

Hordalands Cup: 
I 2021 ble det kun arrangert 4 runder av Hordalands Cup: HC1 på Loddefjord, HC2 på 
Kokstad, HC3 og HC Lag på Osterøy og HC4 på Eikås. 
Vår runde var satt opp som sesongens 1. løp, men måtte utsettes pga Korona og snøfall. 
Den ble holdt 19. juni. Den ble ganske vellykket med 23 kjørere i de vanlige klassene: 
EABCD og T, pluss 22 i Rekrutt og Mini Rekrutt klassene.  
 
Hordalands Cup Lag: 
I 2021 var det Osterøy MSK sin tur til å arrangere HC Lag.  
 
Avslutningsfest: 
Pga Korona ble det besluttet å holde festen utendørs hvor vi kunne holde oss innenfor 
Korona restriksjonene, dvs: under tak og depot-telt med pizza og brus. Som i fjor fikk vi 
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organisert Disco-Trial vha Alexander Peschina og firmaet AMP Audio som ordnet med 
dundrende diskomusikk og lys-show på parkeringsplass og langt ut i skogen. Vi takker 
også Kenneth Kolsrud og butikken hans Ringo på Bergen Storsenter for skattekisten til 
Skattejakt. Et meget vellykket arrangement som blir et minne for livet. 
 

11. Resultater: 

Gledelig er det at mange av klubbens medlemmer har vært aktiv på løp (ikke bare trent) i 
2021 … spesielt de yngre og da spesielt på lokale løp (i tråd med NMF’s Barneforskrifter). 
Følgende resultater kan vises for sesongen. 
 
BTT Cup 
I og med at BTT Cup er en serie med uhøytidelig løp, ment mest for løpstrening er ikke 
resultatene det viktigste. Det nevnes at alle 24 deltakere fikk deltakerpremie ved 
sesongens avslutningsfest. 
 
Hordalands Cup 
På de 4 HC løpene som ble arrangert i år, ble BTT representert med 2 medlemmer i de 
ordinære klassene, dvs: Sander Solberg 6. plass B klasse, og Elise Elvestad 2. plass i 
Trim. 
 

I de mange Rekrutt klassene (Mini, Lett, Vanskelig, Rekrutt 13+ og RD) var det veldig kjekt 
å se både antall medlemmer som deltok (15 stk), men og den utviklingen de hadde. 
Forståelig nok begynte de alle fleste sesongen nederst, f.eks. i Mini Rekrutt og Rekrutt 
Lett, men mange også avanserte i løpet av året til både RD og D (som er seksjoner i det 
store løypesett). 
De som kjørte Rekrutt Klassen i 2021 var: 

o Tim Hestad  
o Gabriel Halvorsen  
o Noah Kannelønning 
o Milian Chrisander Haugland 
o Mathias Furevik 
o Ole Christoffer Røstum 
o Kevin Boge 
o Liam Persson 
o Elias Persson 
o Karoline Eriksen 
o Tora Eriksen 
o Birk Johannessen 
o Trym Johannessen 
o Irmelin Røstum  
o Håvard Bentzon  

 
 



BERGEN TRIAL TEAM  
 

🔾 BERGEN TRIAL TEAM 🔾 PB 117 KOKSTAD 🔾 5863 BERGEN 🔾 BANKKONTO 3624 64 03915 🔾 
Page 8 of 9 

 

Hordalands Cup Lag 
I 2021 stilte vi med ett lag bestående av Sander Solberg, Noah Kannelønning, Milian 
Chrisander Haugland og Glen Haugland. De fikk en 4. plass, bare 7 prikker bak VKT på 3. 
plass. 
 
Stadiontrial (i regi av Vestkant Trial 
Stadiontrial ble som vanlig arrangert av VKT. BTT ble representert med 7 utøvere, alle i 
rekruttklassene: 

o Noah Kannelønning 
o Milian Chrisander Haugland 
o Kevin Boge 
o Liam Persson 
o Elias Persson 
o Karoline Eriksen 
o Tora Eriksen 

  
NC 

Elise var klubbens eneste medlem som deltok i Norgescup. Hun fikk 6. plass i 
Veteran. 
 
NM 

Elise var klubbens eneste medlem som deltok i Norgesmesterskap. Hun fikk 8. plass i 
Kvinner Elite. 
 
Lag NM 

Få medlemmer med anledning til å delta gjorde at vi ikke stilte med eget lag til Lag 
NM i år.  
 
Enduro løp 
Medlemmer fra endurogruppen i BTT har deltatt på ett løp i 2021: Tiurleiken som er en del 
av NESS-serien, med følgende resultater: 
Elise Elvestad 4. plass i Kvinneklassen 
Kenneth Braa 21.plass i klassen Bredde 30-39 år 
 
 

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 Martin, Simen, Olaf og Kenneth mm, som har jobbet med 
vedlikehold av klubb syklene 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 takk rettes også Olaf for føring av regnskapet, noe klubben setter stor pris på. 
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13. Helse, Miljø og Sikkerhet 

Det ble innrapportert 4 skader i løpet av året ifm trening. Tre slag-skade som ikke har hatt 
varige men, men også én alvorlig skade: kutt og brudd på kjeven som resulterte i flere 
måneder med wire-streng og opphold i kjøring. 
 
Det kan noteres at det brukes miljømatter ganske konsekvent når det mekkes utenfor 
klubbhuset. Vi har fortsatt mange engangs matter (sponset av NCS/Roger Kjeilen) som 
bør brukes. Det er fortsatt mulig å bli bedre med dette. 
 
Førstehjelpsskrinet er kontrollert jevnlig og fylt opp. Ekstra isposer finnes hengende i en 
plastpose ved siden av skrinet. En Grab-n-go førstehjelpspute har blitt anskaffet og henger 
ved siden av kofferten. 
 
Nøkkelsystem til klubbhus, boden og containeren har fungert bra. Den sikrer at det er en 
sikkerhetsleder til stede 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 03.03.2021 
Styret BTT 


