
Årsmelding 2022 for Bergen og Omegn
Modellbilklubb

1. Styret i 2022
Styrets sammensetning i perioden har vært:
Leder: Peter Stein
Nestleder: Conrad Rye-Holmboe:
Styremedlemmer: Vegard Mikkelsen, Helge Naley, Nils Arvid Rønhovde, Anna Søgnesand
Vara: Tom Havre, Stig Reitan
Kontrollkomite: Erlend Haugom og Sveinung Nå

Dessverre døde Nils Arvid etter kort tids sykdom.
Helge Naley trakk seg fra styret ca halvvegs i perioden. Begge vara`er rykket derfor opp som
styremedlemmer.

Valgkomite: Det lyktes ikke på årsmøte å finne villig valgkomite, derfor ble tidligere års
valgkomite (2021) etter årsmøte 2022 forespurt om villige til å ta vervet på nytt. De var
positive til dette.
I forbindelse med forberedelse til årets årsmøte (i 2023) ble det klart at kun Jostein H hadde
kapasitet til å utføre valgkomitearbeid.

2. Styrets aktiviteter
Styret har gjennomført 3 styremøter. (Protokoller utlagt på www.BOMBK.no)  Intern
kommunikasjon i styret er gjennomført på Messenger styre chat.
Viser til styreprotokoller nærmere om styrets prioriteringer og arbeid i perioden.

Støtte til drift/sponsorer
- Vi mottok i 2022 mye støtte fra ulike hold. Blant annet Grasrotandelen, kommunen,

NMF, NIF og lokale sponsorer til arrangementene våre. Dette står detaljert i
regnskapet.

- Det ble i perioden utviklet en ny logo for klubben, og mulighet for å anskaffe
klubbekledning. Klubbekledning kan kjøpes på profilgenser.no

http://www.bombk.no


3. Medlemsutvikling i perioden
BOMBK hadde det foregående året 114 betalende medlemmer, hvorav det var 6 kvinner og
108 menn.

4. Klubbens aktiviteter
Klubbløp og konkurranser:

Dato Sted Gjennomført Ant deltagere
27 jan BRCA Torsdagsserie 5
30 jan BRCA Treningsløp 5
10 feb BRCA Torsdagsserie onroad 7
24 feb BRCA Torsdagsserie onroad x
4-5 mar Knarvik NM El onroad – samarbeid med Alver MBK 62
10 mar BRCA Torsdagsserie 1
13 mar Nore N Sesongåpning 1
31 mar BRCA Torsdagsserie 1
1 mai Nore N Klubbdag 20
10 mai Nore N Treningsløp 0
15 mai Nore N Sommercup 27
21-22 mai Marås Norges cup offroad 42
19 jun Nore N Sommercup 10
23 okt NoreN Høstcup 15

Nore Neset buggybane – Kontakt Vegard Mikkelsen
Har vært åpent hele året. Det har vært gjennomført dugnad omkring oppgradering av
banedekke enkelte steder, utskifting og maling av bane markeringer, og ombygging/sikring av
”vegg”. ” Mekkebu”var også planlagt med oppgradering - ny kledning, men dette ble ikke
prioritert.

Os barneskole – Kontakt Vegard Mikkelsen
Det er gjennomført 6 helger med innekjøring på Os barneskole gymsal, med veldig bra
oppmøte.

Marås buggybane

På Marås ble det gjort litt småfiks og oppgraderinger i forbindelse med Norgescupen som ble
arrangert der. Norgescupen ble en suksess og vi har også hatt flere klubbløp der i løpet av
året. Her har det vært jevn og bra aktivitet så lenge været tillot det.

BRCA onroad og buggybane
Innendørsbanen har hatt faste åpninger tirsdager og torsdager (1800-2130), og enkelte
søndager. Kommunikasjon vedrørende åpningstider har primært gått på FB BRCA.



Fra den 5 mai har det vært ført treningsdagbok for den enkelte på trening i en fremlagt
aktivitetsperm. (Ref NMF Treningsreglement §6 pkt 8)
Oppsummering av aktiviteten under:

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Åpninger 13 7 10 10 10 9 8 13

Ant Utøvere 44 31 31 38 42 44 45 49

Ant Navn 11 10 8 14 12 13 20 18

Onroad/offroad liggetid
Banen lå som onroad den 1 jan til ca 10 mars  - etter dette ombygging til offroad. Offroad lå
til ca 25 april, så tilbake til onroad.
Banen ble igjen ombygd fra onroad til offroad den 1-3 november, og bygd tilbake den ca 10
januar 2023.

Deltagelse i eksterne konkurranser
Noen av klubbens medlemmer har også deltatt internasjonalt.

● Peter Stein, Adrian Søgnesand og Arild Valdersnes i EM buggy på Robin Hood
Raceway i England.

Status arrangementer
● NM elektro onroad helgen 5-6 mars i Knarvik Arena . Samarbeid med Alver MBK -

tilsammen 62 deltagere.
● NC elektro offroad helgen 21-22 mai på Marås Raceway. Til sammen 42 deltagere.

Kurs
● Lederkurs for ungdom (NIF kurs) den 29 apr-1 mai i Oslo

o Klubben meldte på Adrian Søgnesand. Kurset var i sin helhet (kursavgift og
opphold) sponset av NMF. Klubben sponset reiseutgifter med kr 1000,-.

● Stevnelederkurs
Fra 1 juni 21 ble kurset Stevneleder tilgjengelig for RSM som et e-kurs. Ved å
gjennomføre dette kurset + praksis (en hospitering på konkurranse) kan deltager søke
om NMF Stevneleder lisens.
Følgende har gjennomført kurset:

o Anna Søgnesand
o Kjetil Stenseth Henriksen
o Sveinung Nå
o Nils Rønhovde
o Peter Stein

● Jurykurs
Jurykurs ble tilgjengelig 28 februar 22 også som et e-kurs. Om du har
stevnelederlisens er det godt nok å gjennomføre e-kurset for å søke om lisens.
Følgende har gjennomført e-kurset:

o Sveinung Nå



o Anna Søgnesand
o Kjetil Henriksen

5. Uhell/skader
Det har ikke vært registrert uhell/personskade ifm klubbens aktiviteter i perioden.

6. Motorsportkonferansen
Anna Søgnesand og Conrad Rye-Holmboe deltok som delegater for klubben på

Seksjonsårsmøte ifm Motorsportkonferansen. Saksdokumenter finner du her:

https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/10/Saksdokumenter-seksjonsarsmote-RSM-2

022.pdf.

Deltagelse i forum hvor sportens fremtid avgjøres er viktig.  Anna stilte som kandidat til

vervet ”Grenansvarlig” for Elektro buggy – og ble valgt til dette. Klubben gratulerer!

7. Politiattester
Åpningsansvarlige skal ha politiattest. Anna er politiattest-ansvarlig i klubben. Pågående
arbeid med å “pushe på”, og registrere dette.

8. Oppgaver for åpningsansvarlig BRCA.
Det er i perioden utarbeidet en dokumentasjon på ansvar og oppgaver for åpningsansvarlig.
Ligger først i Treningspermen.

Styret

https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/10/Saksdokumenter-seksjonsarsmote-RSM-2022.pdf
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/10/Saksdokumenter-seksjonsarsmote-RSM-2022.pdf

