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BERGEN TRIAL TEAM
Trening
Klubben arrangerer organisert trening torsdager og lørdager. Sesongen varer fra og med
mars til og med november, dvs: det er pause i vinterhalvåret. Det er også pause i
fellesferien. I vinterhalvåret og i fellesferien oppfordres sikkerhets lederne til å bidra til
ekstra treningsdager ved å annonsere på Facebook når de planlegger å være på banen.

Vi vil arrangere organisert trening med trenere for viderekommende minst 4 ganger i løpet
av sesongen, og BTT Cup minst 4 ganger i løpet av sesongen. Ut over det er det opp til
foreldre, aktivitetsledere og sikkerhetsledere å lage treningsopplegg. Vi oppfordrer ellers til
allsidig trening med artige aktiviteter, spesielt for barn.

Satsingsområder
Klubben vil satse hovedsakelig på å skape et miljø for alle som vil kjøre Trial. Samtidig
skal det være rom for enkelte medlemmer å få hjelp for eventuell satsing på nasjonalt nivå
både i form av treningsopplegg og økonomisk.

Klubben vil ha åpent for at også grenen enduro kan utøves på området. Det er foreløpig
ikke planlagt noen organiserte aktiviteter for denne gruppen, dette må eventuelt skje på
deltakernes eget initiativ.

Integrering
Klubben vil jobbe aktivt for integrering og inkludering av alle medlemmene for å skape et
godt klubbmiljø slik at alle blir sett og alle får mestringsopplevelser. Med fokus på å gjøre
andre gode vil vi forebygge mobbing, rasisme, rus og annen uønsket atferd.

Løp
I 2023 vil klubben, tradisjon tro, arrangere en regionscup.
Vi vil være medhjelpere i forbindelse med de andre klubbenes arrangement i regionen.

Andre arrangement
Vi vil jobbe for å kunne delta på 17. mai tog, MC Vårmønstring, evt andre arrangement
hvor trial ferdigheter kan vises.

Vi vil arrangere sesongens avslutningsfest og gjerne andre sosiale samlinger.

Vi vil være åpne for å arrangere andre typer arrangement som utvikler medlemmenes
ferdighet.

Utvikling av ledere
Vi vil få flere av de aktive utøvere og foreldre utdannet som sikkerhetsledere og
aktivitetsledere slik at vi har flere ledere å bruke.

Vi vil være positive til og behjelpelig økonomisk hvis et medlem vil utdanne seg videre,
f.eks. til Trener 1.
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Vi vil utvikle flere av de aktive utøvere og foreldre til funksjonærer til løp, primært teknisk
kontrollør, stevnesekretær, stevneleder og deretter juryleder.

Utvikling av klubb området
Vi vil arrangere minst to dugnader i løpet av året for rydding og vedlikehold av klubbhus og
treningsområde.

Vi vil gjøre forbedringer på eksisterende treningsområde for å holde det sikkert og for å
skape nye muligheter for kjøring, da spesielt ved rydding av områder i skogen. Det vil også
bli laget sammenhengende sti rundt “myren” for å gi lettere tilgang til skogsområdene for
rekrutt førere. All utvikling av området skal gjøres med mål av å gi treningsmuligheter for
alle grader ferdigheter.

Det er budsjettert for å endelig få opp lysmaster rundt grus området slik at vi får mulighet til
å trene også om vinteren. Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen høsten 2023.

Vi vil følge opp arbeidet begynt i 2018 for å sikre området vårt i kommunens
arealplanlegging, og gjerne tilegne nye områder regulert til idrettsformål.

Rekruttering
Vi vil fortsette å jobbe aktivt med rekruttering til klubben. Aktuelle tiltak er: informasjonen ut
til forskjellige barne- og ungdomsmiljøer, holde oppvisninger, forbedre websiden, og
avholde en åpen dag.
Vi vil ha klubbsykler til å hjelpe med rekrutteringen. Dersom økonomi tilsier så planlegges
å kjøpe en ny klubbsykkel i 2023.

Inntektsgivende tiltak
Klubbens faste inntekter består av medlemsavgift, baneleie og containerutleie.

Vi vil søke om tilskudd til ungdomsarbeid, baneanlegg og mva kompensasjon. Vi vil også
aktivt lete etter andre tilskuddsordninger fra idretten sentralt og fra lokale støttespillere.

Regnskap
I 2022 har klubben brukt NIF's anbefalte Excel løsning. Systemet fungerer bra til vårt
formål.

Vi vil jobbe for bedre rutiner og sikre bedre kontroll med klubbens kostnader og inntekter.

Femårsplan
I 2023 har vi ambisjoner om å få på plass en femårsplan for å konkretisere klubbens
langsiktige utviklingsmål.
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