
Årsmelding 2019 Bergen og Omegn Modellbilklubb 

Styret har bestått av følgende personer: 

Leder: Anna Søgnesand 

Nestleder: Sveinung Nå 

Kasserer: Bjarte Erstad og Nils Arvid Rønhovde. 

Medlemsansvarlig: Kjetil Stenseth Henriksen. 

Vara: Peter Stein og Lars Møller Holst. 

Revisor: Arve Hagesæter (valgt på ekstraordinært årsmøte 22.10.19) 

Valgkomite: Rune Bjelkevik og Martin Andre Hjertaas. 

 

Styrets arbeid 

Styret hadde en del styremøter gjennom året. I tillegg bruker styret facebook hyppig for 

løpende dialog og diskusjon av saker. <her kan vi sikkert skrive mer> 

Klubben har vært gjennom ett litt annerledes og utfordrende år. Rundt 18. august ble det 

avdekket uregelmessigheter på konto som etter hvert vokste til en sak om økonomisk 

utroskap. Mesteparten av høsten har vært styrearbeidet vært preget av denne saken. 

Arbeidet har bestått i å få oversikt og rydde opp i klubbens økonomi. 

Tidligere kasserer valgte å trekke seg fra sine verv i klubben da saken ble kjent og Nils 

Rønhovde tok over funksjonen som kasserer. 

Styret valgte å informere om saken i ekstraordinært årsmøte 22. oktober og det vil komme 

oppdatering om saken til klubbens medlemmer når den er avsluttet. 

På det ekstraordinære årsmøtet i oktober ble Arve Hagesæter valgt til klubbens revisor. 

Styret og klubben takker for godt samarbeid og forståelse til hver og en av våre medlemmer 

gjennom året. En ekstra takk til alle som bidrar til at vi har åpne innendørsbaner og sørger 

for at utebanene er klare. Med mulighet for kjøring 7 av 7 ukedager er dette verdt en 

applaus, dere er helt rå! 

 

Fremskritt 2019 

Onroad aktiviteten har fått et solid oppsving. Fast aktivitet i Alver og Os har gjort at vi både 

får nye medlemmer og comeback av tidligere medlemmer. 



Klubben har investert i telleutstyr slik at det skal være mulig å kjøre med telling over alt. Det 

gjenstår litt strukturering og opplæring her. 

Det har blitt kjøpt inn 360 kvm EOS tepper og 420 kvm ETS tepper til klubben. 

 

Årets ildsjel –  

Pågående avstemning på bombk intern. 

 

Medlemstall 

Klubben hadde ca 70 betalende medlemmer i 2019, ca 1/3 av disse er junior. Uten å ha gjort 

nøye opptelling tror vi de aller fleste medlemmene har vært på banene og kjørt og deltatt i 

løp. Det burde være potensiale for mange flere medlemmer i fremtiden. 

 

Aktivitet 2019: 

BRCA, Garnes: her har det vært åpent mandag, torsdag og søndag som alltid. Vi har hatt 

noen løp gjennom vår, høst og vinter. Generelt har nok aktiviteten vært litt lavere enn 

tidligere år. 

Nore Neset: Her er det fast kjøring tirsdager med telling og flomlys i den mørke årstiden. Det 

kjøres så lenge det er bart og lite overvann. 

Os Barneskule: Det er onroadkjøring på barneskolen ca 1 helg pr måned i vinterhalvåret. 

Som oftest avsluttes helgen med løp. Det kjøres aktivt i M-Chassis, 1:10 Touring og 1:12 

Track. 

Marås: På våren ble det gjort betydelig oppussing av banen med reparasjon av hopp og 

curbs. Når været har vært godt har det vært god aktivitet organisert via jungeltelegrafen 

(facebook). Høydepunktet var NC i 1:10 Offroad i begynnelsen av august. 

Knarvik: Med onroadkjøring i Knarvik har aktiviteten og engasjementet skutt i været. Det 

kjøres fast onsdag, fredag og lørdag. Dette foregår på gamle Knarvik Barneskule eller i 

Knarvik Arena. Et godt tilskudd i løpstilbudet er Alver RC Cup. Her fokuseres det på M-

Chassis mens Touring, 1:12 Track og 1:12 GT (Supastox) sakte men sikkert øker i popularitet. 

 

 

 



Konkurranser og arrangement 2019. 

Over hele året har det vært arrangert løp og konkurranser. I Onroad har det 5 VM-runder 

med M-Chassis og Touring Stock. Alver RC har tatt steget opp og arrangert tre runder av 

Alver Cup. 

I offroad har det vært arrangert 5 VM-runder både inne og ute. På BRCA har vi også hatt 

klubbløp, kveldsløp og det årlige teamløpet i romjula. 

Høydepunktet for 2019 var NC i 1:10 Offroad på Marås 3-4. august. Været viste seg fra sin 

beste side så 20 deltagere i 2WD og 16 deltagere i 4WD fikk to fantastiske dager. I begge 

klasser ble det hjemmeseier for Peter Stein. Rammen rundt arrangementet var også veldig 

god med kiosk og grillmat til lunsj samt bankett under åpen himmel på lørdagskvelden. De 

tilreisende ga oss gode tilbakemeldinger. 

Resultater fra klubbens medlemmer 2019. 

Reise- og konkurranselysten er stor i klubben og det er lenge siden vi har hatt så mange 

reisende i alle de ulike klassene.  Mange BOMBK'ere har deltatt i NorgesCup og NM over 

hele landet med gode resultater: 

1:8 OR: Her hadde vi blant annet Rune, Timmy og Arild som var ute og reiste på 

Norgescupene.  

1:10 OR 2WD: Adrian Søgnesand tok 2. plass sammenlagt med Peter rett på en tredje plass. 

Jostein klarte også å kapre 4. plass. De deltok på alle gjennomførte løp i begge 1:10 OR 

klassene. 

1:10 OR 4WD: Her var BOMBK suverene og tapetserte hele pallen. Adrian tok 1.plassen med 

Peter på 2.plass og Jostein på 3.plass.    

1:10 Touring: Helge Naley tok 3. plass i Mod ute med Lars Møller-Holst rett bak på en 

4.plass. Begge to deltok på alle Norgescupene, men unntak av NM.  

Vi viser ellers til RSM Rankingliste for flere detaljer. 

Utdanning og utvikling 

Anna Søgnesand og Kjetil Henriksen har vært på kurs i klubbadmin og medlemssystemet hos 

idrettskretsen. 

Jostein Helland, Kjetil Henriksen, Helge Naley og Nils Rønhovde har tatt stevnelederkurs i 

Stavanger. 

Adrian Søgnesand har dette året vært med på NMS sitt Team Norway junior motorsport. 

Han er eneste fra radiostyrt motorsport som er med på dette. Han har vært på flere 



samlinger. Her får de oppfølging som toppidrettsutøvere med trening, kosthold, veiledning 

osv. 

Promotering og presse 

Klubben hadde stand på 17. mai arrangementet i Arna, her var det BRCA-gjengen som stilte 

opp. 

Alver RC hadde åpen dag i Knarvik Arena i 23. november med mange besøkende. M-chassis 

bilene var i drift hele dagen. 

Alver RC har hatt fine reportasjer i lokalavisene Strilen og Nordhordland når Alver Cup ble 

kjørt i gang på høsten. 


