
Årsberetning 2015 

 
Organisering: 

Året som har vært har vært klubbens første hele driftsår som eget 

idrettslag. Klubbens styre har vært:  

Leder  - Jostein Røsnes 

Nestleder - Inger Camilla Storøy Mohrsen 

Styremedlem -  Cato Berg 

Varamedlem -  Karstein Hammer 

Banegruppa for ny bane i Raabakken har vært Jostein Røsnes, Karstein 

Hammer, Jan Ove Brøndbo, Mats Kvamsø, Gisle Berre, Asle Hestvik og 

Jonny Berg. 

 

Medlemmer: 

Pr 31/12-2015 hadde klubben 100 betalende medlemmer.  

 

Rekruttering: 

Vi har også i 2015 fortsatt med muligheten for å få prøve motocross for de minste utøverne i Raabakken. 

Ved sesongslutt innehar klubben to sykler til formålet, en Yamaha TTR125 samt en Yamaha PW80. I tillegg 

stiller leder en Honda QR50 til klubbens disposisjon. Totalt har nok ca 25 stykker vært innom på såkalte 

introduksjonstreninger i 2015. Klubben gjennomførte også en rekrutteringsjippo under Markens Grøde i 

Overhalla, hvor opp mot 60 unger fikk en liten smakebit på motocross og Atv-cross. Stor honnør til Øyvind 

Barland primus motor for dette tiltaket. 

 

Raabakken: 

Hvilket år vi har hatt i anlegget, hvor Glømmen Entreprenør AS startet opp arbeidet med ny bane første 

mandagen i februar. Ett anlegg realisert på ren og skjær dugnadsvilje og fantastiske støttespillere som har 

hatt trua på oss. En fantastisk dag var det 14. mai når vi kunne kjøre første trening på nybanen. Å få dager 

senere få meldinga fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune om at vi var med på prioriteringa av spillemidler. 

Selv om vi fikk mindre enn vi håpet på kunne vi nå gjøre opp det meste av gjelda til Glømmen Entreprenør 

AS. Etter første trening ble det kjørt treninger to dager i uken og det er ført logg for alle treningene. 

Loggen er ikke summert etter 12 august, men denne viser pr da at det var 53 aktive utøvere, noe som er en 

god økning fra 2014, da vi vet at det kom en del nye også etter dette. Treningsloggen viser ett snitt på 12 

stykker over 27 treninger frem til 12 august.  

Treningene under vår og sommersesongen var meget godt besøkt, men dabbet noe av utover høsten. Vi må 

være ærlige på at banen ikke var i den stand styret og banegruppa ønsket at den skulle være. Utfordringen 

var i hovedsak videre finansiering av utbyggingen ettersom vi kun fikk delutbetaling av spillemidlene. Her 

må styret få lov til å berømme Jonny Berg for den jobben han har gjort under året på banen. Med minimalt 

og ikke egnet utstyr har han utrettet bortimot mirakler.  

Flyttingen ned til den nye banen medførte at våre kanskje viktigste utøvere, knatterne ble igjen på den 

gamle banen oppe på bilcrossbanen. Dette skapte utfordringer slik vi ser det sosialt, da de som kjørte på 

barnebanen ble for seg mens resten holdt til nede på nybanen. Spesielt utfordrende ble det for de som 

hadde utøvere som kjørte på begge banene. I tillegg gjorde splittelsen at kiosken ikke fungerte som 

samlingspunkt som tidligere. 

I løpet av høsten kom det tilfeldigvis opp ett stort servicebygg i Raabakken, som vi håper kan gjøre 

anlegget mer komplett. Dette er blitt forært til oss av Birger Pedersen AS og er på ca 270 m2. 

Plasseringen mellom hovedbanen og den nye barnebanen gjør at dette vil bli vårt nye samlingspunkt når det 

blir ferdig en gang i fremtiden. 

 

Namsskogan: 

Som ett initiativ av Joakim Dille og Morten Hamnes er det kommet i stand en avdeling i Namsskogan. De har 

sammen med flere ildsjeler skaffet til veie område ved Kjellmoen, og bygd opp en treningsbane for 

motocross der. Alt arbeid er gjort på dugnad, og innsatsen har vært formidabel fra ildsjelenes side. Banen 

ble godkjent for treningskjøring i september. Anlegget ble flittig brukt fra dette og frem til snøen kom. 

 



Lisenskurs: 

Det er avholdt ett lisenskurs våren 2015 for 6 stykker pluss foresatte, kursleder var Jonny Berg og Mats 

Kvamsø.  

 

Arrangementer/dugnader/konkurranser: 

Tradisjonen tro har vi også i år deltatt i borgertoget på 17. mai. Nok en gang hørtes og syntes vi godt  

Som tidligere nevnt hadde vi stand og prøvekjøring under Markens Grøde i Overhalla. 

Gjennom vinteren kjørte vi faste dugnader en dag hver helg, frem til åpningen av nybanen. I innspurten 

fram mot banegodkjenningen, stod utallige medlemmer på for å bli ferdig til inspektøren kom. Under 

sesongen har vi forsøkt å ha mindre dugnader, men ettersom vi fikk bygget av Birger Pedersen AS har vi 

vært nødt til å be om hjelp også under sesongen. Arbeidene ble gjenopptatt igjen i november, da i hovedsak 

på området for barnebanen. Dugnadene har vært godt besøkt og uten denne innsatsen som er lagt ned ville 

vi aldri ha kunnet realisere prosjektene i Raabakken.  

 

Midt-Norsk mesterskap i Motocross: 

Klubben hadde også i år deltakere under MNM-MX. Vi har hatt deltakere på bortimot alle rundene i år.  

 

Medlemsmøter: 

Klubben har avholdt ett medlemsmøte siden siste årsmøte. Sentralt på møtet har prosessen mot alle tre 

prosjektene. Medlemsmøtet ble slått sammen med sesongavslutningen og mange møtte opp til møte og 

grilling 

  

Representasjon: 

På grunn av sykdom møtte ikke leder på Regionsårsmøtet i år. Namdal Motorsportklubb innehar fortsatt 

flere verv i regionen ved at Gisle Berre er revisor, Inger Camilla Storøy Mohrsen sitter i valgkomiteen og 

Jostein Røsnes er møtende varamedlem til styret.   

 

 

 

Jostein Røsnes, Leder 


