
 
 

REFERAT FRA MX komiteen NMK MOLDE 

 
TID: 11.06.20 kl 1930 

STED: Klubbhuset i Årødalen 

TILSTEDE: Hanne Trælvik, Gry Sølvik, Arvid Øverland, Jacob Falkman, Kai Farstad 

(Ikke tilstede: Oline Blø) 

REFERENT: Gry Sølvik  

 
SAK 1 Saksliste 

 

• Overtagelse av ansvaret på Brekken 

• Dugnader 

• Banegodkjenning Midsund 

• Økonomi 

• Klubbløp/klubbmesterskap 

• Evt 

 

 

SAK 2 Orientering om forespørsel fra Nesset Snøscooterklubb 

 

Nesset Snøscooterklubb har forespurt NMK Molde om vi vil ta over ansvaret for drift av 

banen på Brekken. Dette omfatter også medlemsregistrering og oppfølging 

Komiteen v/ Hanne, Kai og Gry har deltatt på møte med grunneier og deler av styret i 

Nesset Snøscooterklubb. 

Etter drøfting i komiteen har Nmk Molde motocross kommet frem til at dette er ikke er 

aktuelt, vi ønsker å prioritere de to anleggene vi har (Midsund og Årødalen), i tillegg til å 

jobbe med rekruttering.  

 

 

SAK 3 Dugnader 

 

Vedlikehold av bane/anlegg  

• Slå gress – kantklipper bør kjøpes inn  

• Se over gjerder, flaggbokser og reparerer etter behov 

• Steinplukking må gjøres jevnt – Sikkerhetsleder har ansvaret for å organisere dette 

ifm treninger 

 

Ombygging av noen elementer på banen – utføres så snart maskin og maskinfører har 

mulighet.  

 

Landing for FMX på skrothoppet skal utbedres – utføres så snart maskin og maskinfører 

har mulighet 

 

Vanningsanlegget må kompletteres for å dekke hele banen 



 
Bygninger 

• Ferdigstille vegg (kiosk) opp mot tak på utbygget – Konferere Oddbjørn Blø 

• Beise ferdig funksjonærbrakke og kioskbygget – Hanne kjøper inn beis og utstyr 

• Fjerne sekretariatet og få på plass den nye brakka – Konferere Oddbjørn Blø 

• Toalettene må gås over og sjekkes – sisterner som ikke fylles opp – Jacob/Arvid 

 

• Kloakkanlegget må repareres – Hanne tar det opp med HS, i tillegg må dette 

avklares med Molde MC klubb 

• Legg inn vann i klubbhuset (helårs) – Hanne tar det opp med HS 

 

Det vil settes opp dugnader etter behov 

 

 

SAK 4 

 

Banegodkjenning Midsund 

Hanne tar kontakt med NMF og sjekker status.  

 

 
SAK 5 Økonomi 

 

Hanne orienterte om økonomien i MX 

 

 

SAK 6 Klubbløp 

 

Komiteen har satt opp datoer for klubbløp og klubbmesterskap:  

 

27.-28. juni  

15.-16.august 

 

Klubbmesterskap 

12.-13. september 

 

Det legges opp til trening lørdag og løp søndag. 

 
 

SAK 7 Evt 

 

Innskjerping av reglementet på trening 

• Kjøring i depot er ikke tillatt 

• Sette opp sperringer / skilt  

 

Liste over sikkerhetsledere – Arvid setter opp liste 

 
 


