
BERGEN TRIAL TEAM

Styrets Årsberetning for 2022

1. Generelt

Det har vært et meget aktivt år for klubben. Foruten de vanlige treningsdager har vi hatt
besøk av NRK TV, Team Norway og Team Vest, vi har arrangert både Hordalands Cup og
HC Lag, og vi var vertsklubb for to runder av Norges Cup. I tillegg har vi bygd om boden til
et meget bra verksted, utvidet trialparken veldig og bygget to fjelltopper.

Vi kan og se tilbake på 2022 også som et veldig bra år rekrutteringsmessig: 46 nye (18
barn, 6 ungdom, 22 voksne).

2022 var et år hvor flere prosjekter ble gjennomført, og noen store etterlengtede prosjekter
ble avsluttet. Men det sagt er det flere prosjekter i vinden.

2. Administrasjon
Styret mm ble valgt på Årsmøte-2021 torsdag 10. mars. 2022, og har i perioden bestått av:
Leder: Graeme Carter
Nestleder: Elise Elvestad
Styremedlem: Rune Tveit
Styremedlem: Simen Ellefsen
Styremedlem: Martin Roll Solberg

Varamedlem: Thomas Hestad
Varamedlem / Kasserer: Marius Persson

Kontrollutvalg: #1 Olaf Hopen, #2 Christian Høy Muller, Vara: Bjørn Carter,
Valgkomité: Leder Kenneth Kolsrud, #1 Elise Elvestad, #2 Rune Tveit, Vara:

Graeme Carter

Ansvarlig barneidrett: Rune Tveit
Ansvarlig politiattest: Graeme Carter

Styret har avholdt 8 ordinære styremøter. Styret har i tillegg arbeidet sammen i enkeltsaker
og hatt kontakt både pr telefon, Messenger og e-post.
T.O. Møte #8 var et utvidet møte hvor alle medlemmene ble invitert. Det ble veldig vellykket
med 14 fremmøte.

Noen av sakene som styret har behandlet er:
● Tilskudds søknad
● Økonomien
● Dugnader
● Terminliste for arrangementer med vaktliste for sikkerhetsledere
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● Bygging av trialhaugen "Twin Peaks" (en stor investering)
● Klubben som vertsklubb for Norges Cup rundene 3 og 4
● Regnskap Norges Cup rundene 3 og 4
● Rapportering til Brønnøysund
● Registrering som Rent Idrettslag (NIF/Antidoping Norge)
● Registrering i Frivillighetsregister (Brønnøysund)
● Vårmønstring, BTT Cup og HC
● Opparbeiding av trialparkområdet
● Opparbeiding av verkstedet
● Opparbeiding av containerne
● Opparbeiding av vaskeplassen
● Innkjøp og salg av klubbsyklene
● Belegningsstein ved mekkeområdet
● El-anlegget klubbhuset og containere
● Utdanning av sikkerhetsledere
● Vedlikehold av klubbsykler
● Utleie av klubbsykler
● Leie av containerplass
● Rekruttering
● Motorsportskonferanse
● Tinget NMF Region Vest
● Sesongavslutning

Klubben gjennomgikk programmet til Rent Idrettslag og er nå registrert (dette hjelper ved
div søknader).

Klubben ble representert på Motorsportkonferansen 2022 ved Graeme. Hovedsakene var
terminliste for NC og NM, diskusjon og avstemming på diverse innsendte saker, og
Trialutvalgets økonomien (pluss en Gallamiddag ☺).

KlubbAdmin (Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon) har vært brukt til:
● å registrere nye medlemmer
● å sende ut informasjon til medlemmene (via medlemmenes e-post adresser

registrert i NIF/MinIdrett)
● fakturering (medlemmer kan betale via MinIdrett)
● rapportering (til NIF/Brønnøysund)

Det nevnes at appen til NMF for Kom-og-prøve lisens har styret klaget inn til NMF. Den
fungerer dårlig og gjør det vanskelig for sikkerhetsledere å få nybegynnerne i gang.

Klubben ble representert på Kretsmøte ved Graeme. Hovedsakene var terminliste og
utdanning for regionen.

I 2022 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.
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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 500 000 i inntekter og
ca. kr 400 000 i utgifter. Dette gir et regnskapsmessig overskudd på ca. kr 100 000.
OBS. Disse høye tall skyldes Norges Cup arrangementet hvor inntektene og utgifter gikk
gjennom vårt regnskap.
Grovt regnet var inntektene for arrangementet 160 000 og utgiftene 85 000.
Som betyr inntekter og utgifter for klubben utenom NC var på kr 340 000 og kr 315 000.
Dvs. et overskudd på kr 25 000.

Til orientering:
1. Regnskap har vært ført av styremedlem Marius Persson 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. Beretning fra Kontrollutvalget hadde følgende kommentar:

○ Regnskapet hadde betydelige høye resultat enn budsjetert og skyldes
hovedsakelig NC arrangement.

○ Kontrollutvalget anbefalte at regnskapet blir godkjent på årsmøtet.
4. Klubben har investert i en ny Beta Senior 80 og en Mecatecno Elektrisk 16” med

tanke på rekruttering.
5. I 2022 har klubben gjort en videre investering i området, dvs: utbedring av

trialparkområdet (fjerning av myr masse og legging av stein og grus, bygging av
doble-haugen, bygging av nye betong momenter).

6. Ved utgangen av 2022 hadde klubben ca. kr 6000 i Brukskontoen og
ca. kr 220 000 i Driftskontoen, til sammen ca. kr 226 000. T.O. dette inkluderer NC
utgifter til VKT og NC overskudd til de andre 4 klubber, til sammen: ca kr 86 000.
Som betyr at vi egentlig hadde ca kr 140 000 disponibelt ved utgangen av 2022.

Det noteres at investeringen i trialparkområdet, spesielt bygging av doble-haugen, har vært
til stor nytte og satt stor pris på.

4. Medlemmer
(tall i parenteser gjelder 2021)
Klubben hadde 114 (94) betalende medlemmer ved utgangen av 2022.
0-12 år: 33 (33)
13-19 år: 14 (7)
20-74 år: 67 (58)
kvinner 23 (20)
kjørere 64 (71)
har egen sykkel 39 (40)
leide sykkel 11
betalte baneavgift 30 (34)
betalte container-leie 19 (16)
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Gjennomsnittlig stilte 9 regelmessig til de offisielle treningsdager, 11 stilte på Hordalands
Cup, og 2 på Norgescup.

5. Utdanning
I år har klubben utdannet 2 nye sikkerhetsledere/aktivitetsledere..

Per dags dato har klubben følgende lisensierte/NMF-godkjente funksjonærer:
Graeme Carter: Juryleder, Stevneleder, Tek.kontrollant (mangler oppdateringskurs),

Trener 1, Aktivitetsleder Barn, Sikkerhetsleder
Bjørn Carter: Stevneleder (mangler oppdateringskurs), Tek.kontrollant (mangler

oppdateringskurs), Trener 1, Aktivitetsleder
Elise Elvestad: Stevneleder, Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Kenneth Kolsrud: Stevneleder (mangler praksisdel), Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Rune Tveit Stevneleder (mangler praksisdel), Sikkerhetsleder
Emilie Steindal: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Stian Solberg: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Marius Noss: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Olaf Hopen: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Adrian Joensen: Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Marcus Carter: Aktivitetsleder
Marius Persson Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Ørjan Halvorsen Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Glen Haugland Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Camilla Røstum Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Hilde Klimpen Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Tor Morten Boge Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Kenneth Braa Sikkerhetsleder, Aktivitetsleder
Trond Olsen Sikkerhetsleder
Arne Petter Mæland Sikkerhetsleder

6. Drift av klubbhus / sikkerhetsleder funksjoner
Klubbhuset har vært bemannet med to sikkerhetsledere ved hver trening.
Sikkerhetslederne 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.

Terminliste med Vaktliste 2022 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 Stadiontrial, 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 kl 11 fungerer veldig fint.

Felles lunch i klubbhuset har blitt flyttet ut på bordet ute … i utgangspunkt pga Korona
restriksjoner, men så fordi det var bedre plass og like greit sosialt ute.
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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 bra, 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 medlems syklene 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
ukedager og søndager på eget initiativ.

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 området har vært brukt 94 dager i løpet av året. 51 av disse dagene var
oppsatte treningsdager med gjennomsnitt 10 utøvere (ledsagerne ikke telt) pr trening. På
det meste hadde vi 22 utøvere på trening, og på det minste én (av og til med en hund☺).
Pga ivrige utøvere og mildvær, ble det satt opp sikkerhetsledere i "off-sesongen", januar,
februar og desember. På disse dager var det gjennomsnitt 4 utøvere på treningene, ofte
bare 1, men også opp mot 20 (besøk fra andre klubber/Team.
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Endurogruppen har vært aktiv med uformelle treningsøkt i ny og ne, 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.

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 2022 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

Mottak av nybegynnere har vært gjennomført på både torsdager og lørdager. Ca. 24 har
vært innom og prøvd seg én gang. 14 har fortsatt. Merk at flere voksne har begynt i
klubben (ca 20), 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
Det ble kjøpt to nye klubbsykler i løpet av 2022. En Beta 80 Senior i april og en Mecatecno
el-sykkel 16” i nov (en ekstra el-sykkel måtte skaffes pga stort behov fra nybegynnere)

Klubben hadde 5 sykler i gang for det meste part av året, dog ikke alle 5 var i gang på hver
trening. Selv med to EL-sykler viste det seg krevende å holde alle ved like … El-syklene
krever mye mindre vedlikehold, men er foreløpig kun egnet for (og ønsket av)
nybegynnerne.

OBS. Det noteres at noen barn som leier El-syklene ytrer ønsker om å ville "opp på"
bensin syklene etter hvert.

Klubbsyklene har fått nummerplate. Se listen under.

Ved utgangen av 2022 har klubben 6 klubbsykler:
# Sykkel Årsmodell Tilstand
#1 Gasgas 80 Rookie 2012 bra
#2 Beta MiniTrial-E (16") 2016 bra
#3 Oset 20.0 R (el 20") 2019 bra
#4 Beta 80 Jnr 2021 bra
#5 Beta 80 Snr (ny) 2022 bra
#6 Mecatecno El 16" (ny) 2022 bra

Vår gamle Beta 80 Jnr (2011) ble solgt til et klubbmedlem.
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10. Arrangement / løp

I 2022 har klubben arrangert flere runder av klubbløpet BTT Cup, et regionalt løp
(Hordalands Cup), HC Lag, en særdeles vellykket Norges Cup helg (Runde 3 og 4) med
god hjelp fra de andre klubber, og en avslutningsfest.

BTT Cup:
Det ble arrangert 4 runder av BTT Cup i 2022. Totalt deltok 17 av klubbens medlemmer
som dekket alle klassene fra Mini Rekrutt til B.
BTT Cup er et lukket klubbløp forbeholdt våre medlemmer. BTT Cup er noe klubben
arrangerer for at alle skal få sjanse til litt løps-trening med seksjoner og dømming, osv. Det
er ingen påmelding eller påmeldingsavgift, men man får litt følelse av seriøsitet.

Hordalands Cup:
I 2022 ble det arrangert 4 runder av Hordalands Cup, henholdsvis: HC1 på Osterøy, HC2
på Loddefjord, HC3 på Eikås, og HC4 på Kokstad.
Løpet vårt ble veldig vellykket med 24 kjørere i de vanlige klassene: EABCD og T (det var
påmeldte i alle klassene), pluss 19 i Rekrutt og Mini Rekrutt klassene. Nesten alle utøvere
fikk oppleve å kunne kjøre på null som viser vi klarte å sette et meget bra nivå på
seksjonene.

Hordalands Cup Lag:
I 2022 var vår tur til å arrangere HC Lag. Med hele 7 lag (fra 4 klubber – Voss uteble) og
gode seksjoner ble løpet veldig vellykket. Også på dette løpet var seksjonsnivå meget bra
tilpasset klassene.

Norges Cup Runde 3 og 4
Norges Cup helgen på Kokstad i juni var en stor suksess og en utrolig fin opplevelse.
Samarbeidet mellom alle de 5 klubbene i fylke fungerte utmerket … alle hjalp til med både
før, under og etter: seksjonsbygging, sekretariat, dømming, kiosk og de mange andre
oppgaver. Til sammen var det nærmere 30 stk funksjonærer ifm organisering, pluss 45
seksjonsdommere og klippere, pluss gjengen i kiosken (ca 15 stk).
Alle som kunne av klubbens medlemmer trådte til.

Det nevnes at arrangementet hadde rekord nummer deltakere med over 100 utøvere både
lørdag og søndag. Arrangementet var og en økonomisk suksess da det ble et overskudd
slik at hver klubb fikk ca kr 15 000 hver. Mye takket være innhenting av pengegaver og
sponsormidler.

Men viktigst av alt var skrytet vi fikk for seksjonene fra kjørerne … artige, spennende, og
bra tilpasset nivå for alle klassene. Hovedpersonene bak seksjonene var Simen og Martin.
Løpsledelsen fikk også skryt fra juryen.

Avslutningsfest:
I 2022 ble festen holdt på Lucky Bowl: med bowling, pizza og «slush», prisutdeling til flinke
medlemmer, og vår tradisjonell loddtrekning med MANGE gevinster. Tilbakemeldingene
var: spennende, koselig, hektisk, kan godt gjentas.

11. Resultater:

7



BERGEN TRIAL TEAM

Gledelig er det at mange av klubbens medlemmer har vært aktiv på løp i 2022 (ikke bare
vært med på treninger) … spesielt de yngre og da spesielt på lokale løp (det siste er 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 løps-trening, er ikke
resultatene det viktigste. Det nevnes at alle 17 deltakere fikk deltakerpremie ved
sesongens avslutningsfest. De nevnes her i vilkårlig rekkefølge: Trym, Elias, Liam, Noah,
Kevin, Emma, Marius H, Marius P, Ole Christoffer, Irmelinn, Karoline, Tora, William,
Marcus S, Leon, Simon og Sivert.

Hordalands Cup
På de 4 HC løpene som ble arrangert i år, ble BTT representert med 4 medlemmer i de
ordinære klassene (alder 13+), dvs: Ole Christoffer Røstum, Mathias Furevik, Petter
Dahle, og Elise Elvestad. Og 7 medlemmer i de rekrutt klassene (alder 5-12), dvs: Elias
Persson, Liam Persson, Karoline Eriksen, Tora Eriksen, Kevin Boge, Ailo Dahle og Noah
Kannelønning.

I de mange Rekrutt klassene (Mini, Lett, Vanskelig, Rekrutt C og Rekrutt D) var det veldig
kjekt å se utviklingen våre utøvere hadde i løpet av året. Forståelig nok begynte de alle
fleste nederst, f.eks. i Mini Rekrutt og Rekrutt Lett, men så avanserte mange i løpet av året
til Rekrutt Vanskelig, og til-og-med RD og RC som er seksjoner i det store løypesett.

Hordalands Cup Lag
I 2022 stilte vi med ett lag bestående av Ole Christoffer Røstum, Noah Kannelønning,
Kevin Boge og nybegynner Petter Dahle. De fikk en 5. plass, bare 7 prikker bak VKT på 3.
plass.

NC
I 2022 ble klubben representert på to Norges Cup løp med Noah Kannelønning og Kevin
Boge. De deltok i Rekrutt-Lett klassen hvor det ikke er lov å nevne plassering, men vi kan
nevne at klassen fikk i gjennomsnitt 0,95 prikker pr seksjon. Noah fikk 0,52. Kevin fikk 2,1.
Et meget bra innsats i guttenes debut på et nasjonalt løp.

Enduro løp
Endurogruppen i BTT ved Kenneth Braa har deltatt på to enduroløp i 2022: Flittig Grand
National og Tiurleiken, hvor plasseringen var “midt på treet”, i følge Kenneth. Kenneth var
også med på cross løp Vest Cup på Sotra MX, 5. plass, og klubbløp på Hegstadmyra MX,
1. plass. Kenneth kjører i Oldboys klassen.

12. Bidrag til klubben
Klubben takker de av våre medlemmer som har bidratt med varer og tjenester i løpet av
året.
Klubben takker følgende for bra mekke-innsats på klubbsyklene, men også inn i mellom på
noen av medlemmenes sykler: Olaf, Kenneth, Simen, Martin, Marius, Rune, Elise, Trond,
Claudio, mf.
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Styret vil gi en særskilt takk til Elise, Simen og Martin, for generell oppjustering av området
og rydding for nye kjøreområder.

En ekstra takk rettes også Marius for føring av klubbens regnskap; noe klubben setter stor
pris på.

13. Helse, Miljø og Sikkerhet
Det ble innrapportert 2 skader i løpet av året ifm trening. En slag-skade på albu som ikke
har hatt varige mén, og én kutt-skade på leggen over støvelen som krevde sting.

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.

Førstehjelpsskrinet er kontrollert jevnlig og fylt opp. Ekstra isposer finnes hengende i en
plastpose ved siden av skrinet. En Grab-n-Go førstehjelpspute for mindre skader henger
ved siden av skrinet.

Nøkkelsystem til klubbhus, boden og containeren har fungert bra. Den sikrer at det er en
sikkerhetsleder til stede ved treninger (kun sikkerhetsledere har en klubbhus-nøkkel) og
har nok hjulpet til at det ikke har vært innbrudd i år.

Vaskeplassen fungerer veldig bra, men trenger en bedre løsning for slangen.

Bergen 06.03.2021
Styret BTT
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