
Årsmelding 2021 for Bergen og Omegn Modellbilklubb 
Styret i 2021 
Styrets sammensetning gjennom 2021: 

Leder:                        Sveinung Nå 

Nestleder:                  Lars Møller Holst 

Kasserer:                   Nils Arvid Rønhovde 

Styremedlem:            Helge Naley 

Styremedlem             Conrad Rye-Holmboe 

Styremedlem             Peter Stein 

Varamedlem:             Tom Havre 

Varamedlem:             Stig Reitan 

Aktivitet 2021 
BRCA 
Det har vært både offroad og onroad bane gjennom året der inne og på sommeren tidlig 
høst ble det laget nytt gulv og lagt ned onroad bane der. 

Det har vært nedstengninger og lite aktivitet gjennom året og mye aktivitet når vi har 
hatt muligheten og det har og vært bygget om til offroad slik at det som skulle på NM 
innendørs fikk trene til dette. 

Det er kommet til litt nye medlemmer og det er hyggelig i disse tider. 

Marås 
Det har vært jevnt over brukt gjennom sesongen og har og vært arrangert NC der. 

Marås ser ut til å ha sin egen stamme og som går og flikker litt og holder banen oppe og 
går og det er klubben veldig takknemlig for. 

Nore Neset og Os barneskole 
Det har vært jevnlig kjøring på Nore Neset gjennom hele året så lenge det har vært lov til 
det. Det har og vært mindre utbedringer der før NC i høst. 

Det har og vært kjørt regelmessig på Os barneskole på høsten. 



Det er og spennende planer på gang på NN om det går seg til og vi krysser fingrene for 
det. ( Jostein Helland vil forklare nærmere på årsmøte ) . 

Andre ting 
Det har ellers vært et prosjekt med Trane IL på Slettebakken der vi har hatt to 
utlånsbiler i sving et par ganger i uken i mai og juni og et par ganger i august. Dette har 
vært for å vise oss frem og vise at vi finnes til 5 -7 klassinger. Det har vært god deltakelse 
og positive tilbakemeldinger fra Trane IL og satser på at vi er med i 2022 og. 

NM 2022 onroad 
Det ble arrangert NM i onroad helgen 4-6 mars 2022 i lag med Alver RC og det var 
meget god deltagelse der fra hele landet. NM ble flyttet på og var noe ut i det blå et par 
ganger grunnet korona og det at så mange har jobbet hardt for å få på plass tepper 
premier og alt det andre som trengs har og vært helt uvurderlig for at slike arrangement 
skal kunne arrangeres. Så en stor takk til alle det «usynlige» som har gjort masse i 
forkant med praktiske og logistikk og på PC alle er like viktige for at noe slikt skal bli 
bra. 

Tusen takk til alle som skaffet sponsorer. 

Takk til gjengen som rigget og ryddet og gjorde at vi kom i mål med dette på et par 
timer. 

Det har vært mye mer som har foregått gjennom året og det er mye som er glemt så 
dette er bare et kort sammendrag.   

 


