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Årsmøte 2018
Sola BMX, Klubbkjelleren hos Salem
tirsdag 27.februar 2018 kl. 18:00

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive
protokollen
Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Vedta idrettslagets budsjett
Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan,
jfr. § 11 pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for
neste årsmøte
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Administrasjonen har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Styret
Monica Solberg-Leinebø
Mette Adkins
Kjersti Kersbergen
Mona Seim Reime
Laurie Scott
Ståle Hebnes
Hege Haarr Kvalvåg
Morten Andreassen
Tommy Berfjord
Kristin Hetland

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Sportslig leder
Bane og anleggsansvarlig
Påmeldingsansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Vara

Styret
Styret har avholdt 7 styremøter i årsmøteperioden. Styret har gått gjennom faste
saker på hvert styremøte som godkjenning av referat fra forrige møte, status sport,
status økonomi, status ny bane, sponsorjobbing og nye saker som blir tatt opp under
eventuelt på hvert møte.
Styreleder har deltatt på fellesmøter I regionen og klubbledermøte på Sola
Ny bane
Sola kommune ga rammetillatelse for bygging av BMX-bane, klubbhus og tribune
den 06.10.2017. Igangsettingstillatelse ble gitt den 18.10.2017. Etter at endelige
tegninger for VA (vann- og oppløp) var godkjent, startet valgt entrepenør, Stangeland
Maskin AS opp gravearbeidene ultimo november 2017. Samme uke ble oppdaget
VA-anlegg i grunnen som medførte omprosjektering og forsinkelser. Sola kommune
erklærte raskt at kommunen skulle bekoste omprosjektering, men i skrivende stund
er det ikke avklart at kommunen også dekker ekstrakostnadene dette medfører.
Målsetningen er at banen skal står klar ila våren 2018.
Den gamle banen ble fraflyttet primo januar 2018 med god dugnadsinnsats. Ny
innkalling til dugnad kommer i perioden februar –april 2018. I perioden til ny bane
står klar har vi fått gratis lagringsplass.
Komitèen for bygging av ny bane består av
Monica Solberg-Leinebø
Ståle Hebnes
Betzy Wegger
Jason Bærem
Jan Erik Johannessen
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Økonomi
Resultatet for 2017 ble et overskudd på 16.848,50 kroner, mot et budsjettert
overskudd på kr 300.
Avviket lar seg forklare med reduserte kostnader relatert til banedrift samt budsjettert
kr 40.000 for klubbhus og tribune. Arbeid relatert til klubbhus og tribune har blitt utsatt
som følge av utsettelsene av den nye banen på Soma. Klubben har hatt en svak
økning i medlemstilgang i de yngste årsklassene, men har samtidig mistet flere av
sine eldre ryttere. For 2017 ble 3 av 4 sponsoravtaler videreført. Tilskuddene tilført
klubben gjennom LAM og ordningen for momsrefusjon for idresslag ble for 2017 noe
høyere enn forventet.
Klubben har i 2017 hatt fokus på å opparbeide et robust økonomisk grunnlag for året
som kommer, et år hvor det forventes større utgifter relatert til nye bane og tilhørende
anlegg.
Med en bankbeholdning på 263 568,64 kroner avslutter klubben regnskapet pr
31.12.2017 med tilfredsstillende økonomi.
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Anleggs komité
I 2017 har det ikke blitt gjennomført dugnad på banen pga oppstart av bygging av ny
bane. Banen har kun vært godkjent som treningsbane og nødvendig vedlikehold har
blitt gjort forløpende.
Sportslig komité
Klubben har i år også hatt gode trenere. Per Erik Nilsen og Sondre Mikkelsen har
fortsatt som trenere på hhv onsdags- og mandagstreningene. De er stabile og
engasjerte. BMX-treningene er delt i to aldersgrupper: 9 år og yngre og 10 år og
eldre. I år har vi hatt mandagstreninger fra januar og ut november og
onsdagtreninger fra februar og ut november, med pause i juli og kortere skoleferier. I
tillegg har Simen Andreassen og Håkon Fredrik Leinebø bidratt som hjelpetrenere på
mandager ila høsten.
13+
I tillegg til de ovennevnte treningstilbudene har det vært arrangert egen trening for
alle ryttere over 12 år. Dette er en fellestrening som arrangeres for alle BMX-ryttere i
distriktet og som rullerer mellom Klepp BMX, Sviland BMX, Sandnes BMX, Orstad
BMX og Sola BMX. Joakim Haarr har hatt ansvar for denne treningen også i 2017
Her trenes det også inne i Orstad hallen på vinterstid.:
Trening i innehallen på Sviland
Rytterne har hatt tilbud om å trene i innehallen på Sviland hver vinter de siste årene.
Alle BMX klubbene i distriktet deler på denne hallen, og for sesongen 2017/2018 er
det avtalt treningstid. Sola BMX har organisert trening med Per-Erik Nilsen som
trener, onsdager kl 18-20
Trening inne i Forus sportssenter
Rogaland Bedriftsidrettsforeningen har i januar 2018 åpnet nytt treningssenter, som
vil være et tilbud for våre ryttere fra januar 2018.
Trening for master, foreldre og ”gamle” BMX
Fra våren 2014 har det vært et tilbud om trening for cruisere; master, foreldre og
”gamle” BMX . Etter liten aktivitet og regelmessig trening ett års tid, begynte dette å
ta seg opp igjen høsten 2016, men det har vært dårlig oppmøte fra Sola BMX sin
side i 2017.
Vaktlister
Vaktlister er en utfordring. Det er ofte de samme foreldrene som stiller som vakter.
Høsten 2017 så vi flere foreldre som bidro til å ta vakter, levere ut utstyr og ta imot
utstyr etter trening. Dette er god utvikling og gjør at ingen føler de «må ta vaktene
hele tiden». Vi håper denne trenden fortsetter når vi flytter til ny bane i 2018.
Forhåpentligvis vil det være en ordning for låsing som gjør at flere kan låse opp før
trening og låse igjen etter trening. Som tidligere år oppfordrer vi foreldre til å stå vakt.
Dette er en oppgave som krever lite og samtidig er en fin måte for foreldre å bidra litt
til klubben. Vi setter stor pris på at andre foresatte også involverer seg i kaffekoking,
oppsett av partytelt ved regnvær med mer.
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Treningssamling
Da vi ikke har hatt godkjent bane for konkurranse i 2017 og med kunnskap om
flytting til nytt anlegg, har vi ikke arrangert treningssamling i 2017.
Sommerskole BMX
Sommerskole BMX ble arrangert tre dager i august. Trenere var Lars Ole Hetland og
Eirik Wegger. Det var satt aldersgrense fra 9 år og eldre og 15, mot 17 deltakere i
2017, deltok Flest fra Sola BMX, men også utøvere fra Sandnes BMX og Klepp BMX
kom.. Sommerskole BMX var igjen en suksess, både sportslig og sosialt, og er
planlagt lagt til samme periode i 2018
Løpskomité
Sola BMX har arrangert 2 løp i 2017. Da vi ikke har hatt godkjent bane for løp, ble
disse arrangert på banen til Klepp BMX Dette var RegionsCup-avslutning og
Regionmesterskap, begge i oktober. Det var god deltakelse med ca 150 deltakere på
begge løp og begge var en success – tross svært dårlig vær.

Klubbløpet, den årlige sommeravslutningen, ble arrangert i strålende sol og vindstille
vær og ble også en succè rent sosialt. Ryttere og foresatte deltok og mange fikk sin
største mestringsopplevelse. Også takk til Sebastian Aslaksrud fra Råde BMX og
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Landslaget, som tok utfordringen og hev seg med i heat med Eirik Wegger og
Tommy Kolnes!

Deltakelse av Sola Ryttere i BMX-løp
Sola BMX har vært representert på samtlige BMX-løp som har blitt arrangert lokalt og
nasjonalt i år. Klubben har ryttere representert i de fleste årsklasser. Sola BMX har
også ved flere anledninger hatt ryttere på Europa cup rundene i 2017. ,men absolutt
flest da BMX Norway arrangerte EC runder på Velde Arena på Sviland i mai.
Også på Nordisk Mesterskap, som i år ble arrangert i Råde var Sola BMX
representert men dessverre bare med tre ryttere. Dette var skuffende lav deltakelse
ettersom Nordisk ble arrangert i Norge dette året.
Tradisjon tro var Sola BMX også representert på Succe-cup 2017. BMX cupen går
over 3 dager hvor det kjøres løp på 3 ulike baner. Årets løp ble avholdt på Moss,
Råde og Gressvik. Dette er en viktig sosial møteplass for både ryttere og foreldre.
Klubben arrangerer felles transport med minibuss, organiserer overnatting og felles
måltider på Solbukta. Det var en god gjeng som reiste og det ble en minnerik og
sosial tur for både store og små.

Side 7

Årsmelding 2017

Vi ser likevel at det er mange av våre medlemmer som pr. i dag ikke deltar på andre
løp enn Sola BMX sine egne løp. Det å være med på løp er både sosialt og kjekt. Det
er også viktig måte å binde medlemmene mer sammen på, samt å gi barn- og
ungdom større BMX-erfaring. Alle under 13 år får selvsagt flotte pokaler eller
premier. Så oppfordringer til alle medlemmer og foreldre/foresatte må være å delta
på så mange løp som mulig.
Medlemssituasjonen
Ved årsskifte talte klubben 97 (83) aktive medlemmer. Tallene i parentes er
medlemstall ved forrige periode.
Rekrutteringen i høst har vært svært god. Ved skolestart fikk vi mange nye barn som
ønsket å prøve ut sporten, og mange av disse har blitt aktive medlemmer i klubben.
Tilbakemelding fra nye medlemmer og foreldre er at klubben tilrettelegger godt for
nye medlemmer gjennom utlån av utstyr, god informasjon og et godt miljø for både
barn og foreldre. Dette bidro også til at flere nye ryttere stilte på løp allerede i 2017.
Det har samtidig vært noe frafall, gjerne med bakgrunn i at interessen har dalt.
Frafallet blant de eldre rytterne, som vi så i 2016, har minsket. Sommerskole og at
eldre ryttere får delta mer aktivt i klubben, ut over trening, vurderes å være
medvirkende årsak. Det er et godt miljø i klubben.
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Gode resultater i løpet av 2017, topp tre:
Ryttere 13 år og eldre:
- Eirik Wegger

2. Plass Nordisk mesterskap Menn Elite
2. plass NM Menn Elite
1. plass Norges Cup Menn Elite
1. plass Region Mesterskap Menn Elite
3. plass Regions Cup Junior/ Elite Menn

Kommunens Hedersgave
På ordførerens nyttårsmottakelse 1. Nyttårsdag ble en av våre ryttere igjen hedret for
gode idrettsprestasjoner i 2017. Dette var Eirik Wegger for sine plassering som vist til
ovenfor.
Klubb-utstyr
Klubben innehar ca 24 utlånssykler samt ca. 28 utlånshjelmer pr. 31.12.16. Vi
vedlikeholder sykkelstallen slik at denne til enhver tid er best mulig tilpasset
utlånsbehovet. Fra tid til annen får vi også innlevert sykkel og hjelm fra ryttere som
slutter eller som har vokst ut av utstyret sitt. Det setter vi stor pris på.
Hjemmeside
Hjemmesiden vår blir flittig brukt. Her oppdateres alt av informasjon som skjer i
klubben og annen BMX relatert info. Det blir også fortløpende lagt ut bilder fra løp og
andre sosiale tilstelninger. Hjemmesiden har adresse: www.solabmx.no.
I tillegg har også Sola BMX sin Facebook side vært benyttet aktivt for å legge ut
informasjon og meldinger til ryttere og foresatte. Facebook har i løpet av 2017 blitt et
viktig forum for kontakt med foreldre. Vi har blitt flinke til å svare på meldinger som vi
får og vi ser at foreldre følger siden vår på Facebook. Det er mulig Facebook bidrar til
rekruttering ved at interesserte ser bilder og video fra trening og sosiale arrangement
som blir lagt ut.
I tillegg til digitale media har vi også en oppslagstavle som blir brukt til å formidle
informasjon til medlemmer og foresatte.
Sosiale arrangement
Succes-Cup:
Se ovenfor.
Klubbløp/sommeravslutning juni
Se ovenfor
Grøtfest
Lørdag 25. november hadde Sola BMX sin årlige grøtfest. Grøtfesten ble som vanlig
en suksess, og det var i år også nærmere 80 påmeldte. Det ble en hyggelig samling
med litt praktisk informasjon, god grøt og årets høydepunkt som er utloddingen med
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mange fantastiske premier. Alle lodd ble utsolgt og det ble rekordinntekt som skal gå
til innkjøp av 2 stk nettbrett til kiosksalg på nytt BMX-anlegg. 10 års-gave til aktive
ryttere som har vært med i 10 år hadde ingen kandidater i 2017. Den Gyldne Pedal
ble tildelt Geir Wegger for hans kontribusjon til klubben over mange år.
Sluttkommentar:
Sola BMX har hatt ett flott år med mange sosiale begivenheter og mange gode
prestasjoner. Det har dessverre igjen vært svært få ryttere i aldersklassen 13-16 år,
som har satt sitt preg på treningene og løpsdeltakelse. Medlemsmassen har
imidlertid igjen økt ila høsten 2017 og det har vært svært god deltakelse på treninger
,foreldremøter og sosiale arrangement. Vi har fokus på å bygge videre på dette i
2018 og særlig med å holde medlemsmassen når vi en periode i 2018 står uten
bane.
Når det gjelder samarbeidspartnere og sponsorer har vi også i år hatt mange gode
støttespillere, men vi merker at “tørken” i oljebransjen gjør sponsorabeidet tungt. Vi
takker disse for meget viktige bidrag til klubben.
I tillegg til det har vi mange engasjerte og flinke foreldre som stiller opp med
arbeidslyst, godt humør, maskiner og redskap. Også for 2018 ønsker vi imidlertid at
enda flere skal involvere seg, bl.a. med å være tilstede ved banen mens ungene
trener. Dette er en god møteplass for foreldre der en snakker om trening,
vedlikehold, sosiale tiltak og løser verdens problemer. Foreldrenes tilstedeværelse
styrker også rytternes tilhørighet til klubben og gjør arbeidet i valgkomiteen lettere.
Vi vil takke alle for et flott BMX år og ønske alle ryttere og foresatte lykke til med ny
og spennende BMX-sesong.

Sola, 19. februar 2018
for styret i Sola BMX
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-------------------------------------Monica Solberg Leinebø
Leder

-------------------------------------Mette Adkins
Nestleder

-------------------------------------Mona Seim Reime
Kasserer

-------------------------------------Kjersti Kersbergen
Sekretær

-------------------------------------Ståle Hebnes
Bane og anleggsansvarlig

-------------------------------------Hege Haarr Kvalvåg
Påmeldingsansvarlig

-------------------------------------Laurie Scott
Sportslig leder

------------------------------------Morten Andreassen
Styremedlem

-------------------------------------Tommy Berfjord
Styremedlem

-------------------------------------Kristin Hetland
Varamedlem
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AKTIVITETS LISTE 2017:
MARS/APRIL:
31. - 2 .
EC 1 og 2 Zolder, Belgia
1.-2.
Treningssamling Sandnes
5.
Regionscup 1, Orstad
19.
Regionscup 2, Sandnes
22.
NC1, Gressvik BMX
23.
NC2, Solum BMX
28.-30.
EC 3 og 4 kampen, Nederland
MAI:
3.
19.
20.
25.-27.
31.

Lokalløp, Orstad
EC5 Praha, Tsjekkia
EC6 Praha, Tsjekkia
Succecup Østfold
Lokalløp Klepp BMX

JUNI:
2.
3.-4.
7.
16.
17.
21.
24.
25.

EC7 Tallin, Estland
EC8 Tallin, Estland
Lokalløp Sandnes BMX
EC9 Sviland, NOrge
EC10 Sviland, Norge
Klubbløp Sola BMX
Norgesmesterskap Orstad
NC3 Sviland

JULI:
14.-16.
25.-19.

EM Bordeaux, Frankrike
VM USA Rock-Hill

AUGUST:
4.-5.
7.-9.
26.
27.
30.

Nordisk Mesterskap Råde
BMX skole på Sola BMX
NC4 Sandnes BMX
NC5 Klepp BMX
Regionscup 3, Klepp BMX

SEPTEMBER:
9.
NC6 Aremark BMX
10.
NC7 Råde BMX
13.
Regionscup 4, Sviland
16.-17.
UCI SX Argentina, Santiago
20.
Regionsdcup 5, Sola BMX
OKTOBER:

4.
21.

Regionsmesterskap Sola BMX
Flomlysløpet Sviland BMX

NOVEMBER:

25.

Julegrøt – sesongavslutning Sola BMX
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Innstilling til verv i Sola BMX
Følgende medlemmer er ikke på valg:
Mona Reine
Tommy Berfjord
Morten Andreassen
Mette Adkins
Ståle Hebnes
Hege Haarr Kvalvåg
Følgende verv er på valg:
Leder
Nestleder
sekretær
sportslig leder
vararepresentant
Følgende er innstilt i verv i Sola BMX:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Anleggsleder
Påmeldingsansvarlig:
Sportslig leder:
Styremedlem
Styremedlem
Vararepresentant

Monica Solberg-Leinebø
Mona Reime
Trine Krathus-Larsen
Ståle Hebnes
Hege Haarr Kvalberg
Kjartan Ertenstein
Tommy Berfjord
Morten Andreassen

1 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år

Sentrale verv utenfor styre:
Materialforvalter
Jason Bærem
Leder kiosk-gruppen
Elisabeth Rullestad

1 år
2 år

Revisorer:
Revisor 1:
Revisor 2:

Espen Kristiansen
Anita Vonheim

1 år
2 år

Valgkomité:
Leder
Medlem:
Vara:

Kirsti Asbjørnsen
Kjersti Kersbergen
Solveig Helgøy

1 år
2 år
2 år
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