ÅRSBERETNING
FOR

FEIRING MOTORKLUBB
2011

Feiring Motorklubb har 29 medlemmer pr 31.12.11.
Styrets sammensetning i året 2011
-

Leder:
Jan-Erik Hanestad
Nestleder:
Roy Bjørnstad
Kasserer:
Morten Flesvig
Sekretær
Heidi Aasen
Styremedlem: Erlend Svendby
Varamedlem: Runa Holtet
Varamedlem: Per Bjørnstad

På stiftelsesmøtet ble det vedtatt følgende handlingsplan for 2011:
-

Lage trialbane ved Feiring skole for sykkel og ATV og få den godkjent.
Kurs for aktivitetsleder(e).
Lisenskurs for medlemmer.
Søke om tilskudd til kjøretøyer og sikkerhetsutstyr.
Informasjon ut i bygda og omegn om at klubben er startet. Eventuelt et informasjonsmøte
på skolen og for de eldste i barnehagen.
Nabovarsel og informasjonsmøte for naboer
Medlemsverving.
Skaffe sponsorer

Følgende har skjedd i forhold til punktene i handlingsplanen:
Trialbane
Klubben har en 5 års leieavtale med Knut Harald Flesvik på et område i skogen ovenfor
idrettsplassen på skolen. Vi har hatt flere samtaler med forskjellige representanter i Eidsvoll
kommune og har sendt to søknader om dispensasjon for å få kjøre trial i dette området. Eidsvoll
kommune var usikker på hvordan de skulle behandle søknaden vår og videresendte den til
Fylkesmannen. Fylkesmannen har avslått begge søknadene med henvisning til ”Lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag” og at det ikke kan gis tillatelse til den omsøkte aktiviteten før
kravet om reguleringsplan er oppfylt. Klubben er usikker på om dette området kan defineres som
utmark og vil sjekke opp dett nærmere. Eidsvoll kommune skriver i det siste avslaget vi fikk at
de har forsøkt å argumentere med at dette er et godt tiltak for barn og ungdom som kommunen
ser positivt på, og at det dreier seg om et svært beskjedent ”anlegg” med veldig små negative
konsekvenser. Men dette har dessverre ikke ført fram.
Klubben hadde også en 1 års prøveavtale med Feiring Idrettslag om å bruke nordre enden av
idrettsbanen + skråningen opp mot skogen. Vi søkte om forlengelse av denne avtalen, men fikk
dessverre avslag her også. Men vi vil søke på nytt til våren.
Feiring Motorklubb har også vært i kontakt med Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor og
Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum for å få en uttalelse fra dem vedr stiftelsen av
motorklubben og klubbens planer om trialbane ved Feiring skole. Vi fikk positive
tilbakemeldinger på begge henvendelsene og de ønsker oss lykke til med aktiviteten. Denne
henvendelsen gjorde vi i forbindelse med vår dispensasjonssøknad til kommunen.

Men vi har ikke gitt opp. Har vært i kontakt med AP-politiker Astrid Ekornholmen som er leder i
Utvalget for oppvekts og levekår i Eidsvoll kommune. Hun har lovet å se på saken og drøfte den
med andre i utvalget og se om det er noe de kan bidra med. Ordføreren er også informert om
saken.
Kurs for aktivitetsledere
20.-22. januar arrangerte vi aktivitetslederkurs i barneidrett på Feiring skole. 2 deltakere fra
Feiring Motorklubb, 4 deltakere fra Feiring Idrettslag og 1 deltaker fra Minnesund fikk en
lærerik og morsom helg sammen med kursleder Ronnie Holmen fra Akershus idrettskrets.
Undervisningen var delt opp i en teoretisk del, samt praktiske øvelser både inne i gymsalen og
ute på idrettsplassen. Den praktiske delen handlet om idrettens barnerettigheter, forsikringer,
etiske lover og regler og mål og verdier i barneidretten. Den praktiske undervisningen ga oss
ideer til hvordan vi som trenere kan skape en interesse for trening og bevegelse gjennom
lekbaserte og allsidige aktiviteter som utvikler hele barnet. Dette er et kurs vi kan anbefale alle
som jobber med eller ønsker å jobbe med unger og ungdom. Feiring skoles 9.klasse sto for
lunsjen både lørdag og søndag, og vi sender en stor takk til dem for deilige bagetter og
hjemmelagde skolebrød.
Lisenskurs for medlemmer
Lisenskurs er ikke gjennomført da vi ikke har hatt mulighet til kjøring foreløpig. Men det vil bli
satt opp igjen i handlingsplan for 2012.
Søke om tilskudd til kjøretøyer og sikkerhetsutstyr
Vi har fått tilskudd fra Råholt Bygg og Anlegg og Lions Club Eidsvoll, kr 5 000,00 fra hver.
Derfor har Feiring Motorklubb nå kunne kjøpe inn en OSET 16”36v elsykkel. Takkebrev er
sendt til begge giverne.
Informasjon ut i bygda og omegn om at klubben er startet
Informasjon om klubben og aktivitetene som har vært er blitt lagt ut på feiring.info.
Nabovarsel og informasjonsmøte for naboer
Dette har vi ikke sett nødvendigheten av foreløpig da vi ikke har visst hvor eller når vi ville
komme i gang med kjøring.
Medlemsverving
Her har det heller ikke vært den store aktiviteten da vi har følt at vi ikke har hatt noen aktivitet å
tilby. Men dette vil endre seg nå når vi begynner med kjøring ved Feiring skole. Så dette vil bli
satt opp på handlingsplan for 2012.
Skaffe sponsorer
Denne posten føres også over til handlingsplan for 2012.
Annet
Klubben er innmeldt i Norges Idrettsforbund og Norges Motorsportforbund.
Klubben er registrert i Brønnøysund og det er opprettet konto i Toten Sparebank.
Styret har hatt et 2 timers informasjonskurs om hva idrettslag må og bør vite. Kurset ble
holdt av Norges Idrettsforbund v/Inger-Marie Stokker.
Feiring Motorklubb hadde ATV-kjøring for de yngste under arrangementene Moro ved
Mjøsa og Sau og Skau. Dette var veldig populært. ATV’n, som vi lånte av Herman
Bjørnstad, gikk henholdsvis 4 og 3 timer i strekk, og de fleste kjørte flere ganger. Veldig
moro å se hvor tidlig og raskt unga lærer å handtere et motorkjøretøy. En stor takk til
Herman som lånte oss ATV’n sin.

Beklageligvis så er det 3 av styrets medlemmer som trekker seg fra vervene sine i Feiring
Motorklubb:
nestleder Roy Bjørnstad
kasserer Morten Flesvig
varamedlem Runa Holtet

Undertegnede takker alle i styret for innsatsen i året som har gått.

FEIRING MOTORKLUBB
4.februar 2012

Jan-Erik Hanestad
leder

Heidi Aasen
sekretær

