
Søknad om LAM-midlar til Sogn motorsportklubb - motocrossgruppa

Bakgrunn for søknad:

Fjorårets satsing på eiga bane for dei minste utøvarane, samt utviding av hovudbana, har gjeve gode 

resultat i høve til nye medlemmer i klubben og auka bruk av banene. På treningane i fjor såg me også 

ein klar auke i tilreisande frå grannekommunar som valde å bruka våre baner til trening. Dette set me 

pris på, og gledar oss over at motocrossmiljøet i indre Sogn kan samarbeide og utveksle erfaringar på 

denne måten. Utvidinga og meirbruken gir oss nye behov. I klubben er det utøvarar på alle nivå, frå 

nybyrjar til konkurrerande utøvarar. Mange er med fordi dette er kjekt, samt god trening, men 

enkelte har etterkvart så gode ferdigheter at dei ynskjer å kunne hevde seg i konkurransesamanheng 

på nasjonalt plan. Uansett kva nivå ein er på er det viktig å heile tida utfordre seg sjølv (eller bli 

utfordra av trenar) for å bli ein betre utøvar av sporten. Me ser no behov for å kunne utfordre alle 

utøvarar både med tekniske øvelsar, samt teoretiske gjennomgang av øvelsar og treningsmål i 

forkant og etterkant av treningane. I tillegg er det behov for bygge betre og høgre sikringsvollar i 

svingane rundt bana for dei minste.

Målgruppe og tal på deltakarar:

Klubben har pr i dag 95 betalande medlemmer (både jenter og gutar) frå 5år og opp til vaksen alder. 

Tiltaka er retta mot alle aktive utøvarar i klubben. 

Søknad:

Klubben treng eit tørt rom som utøvarar og trenarar kan sitte i når dei gjennomgår reglar, instruksar, 

teoretiske øvelsar og ser på video av eiga trening. Klubben har sett på enkle mobile brakker som er 

eigna til dette formålet. Ei slik brakke kan også nyttast som sekretariat dersom klubben skal 

arrangere kurshelgar og treningscamp'ar for interne og eksterne utøvarar. Klubben har allereie hatt 

kontakt med instruktørar som ynskjer å besøke klubben og arrangere camp, men har førebels avslått 

grunna mangelfulle fasilitetar for sekretariat og teoretisk instruksjon. Slike camp'ar kan også gi 

klubben viktig økonomisk vinst. I tillegg ynskjer trenarane å laga hinder og apparat for trening av 

teknikk og balanse. Dette kan vere vipper, portar, bommar, og andre typar hinder som utøvarar skal 

forsere medan dei held seg på sykkelen. For ytterlegare sikring av svingane på bana for dei minste 

ynskjer klubben å legge opp høgre sikringsvollar. Dette for å hindre at dei yngste skal kunne havne 

utanfor bana dersom dei fell av eller misser kontroll på motorsykkel/ATV. Samla sett treng klubben 

70.000 til alle formåla. Klubben er klar over at dette er meir ein det kan søke om når det gjeld LAM-

midlar, men klubben er villig til å gå inn med ein del eigne midlar til føremålet. Klubben søker difor 

om 50.000,-. Klubben er også klar over at midlane skal fordelast på alle som søker, og at ei eventuell 

tildeling av LAM-midlar til vårt føremål kan verte mindre enn det me søker om. Klubben er innstilt på 

å dekke eit eventuelt restbeløp med eigne midlar, og heller justere på omfanget av tiltaka dersom 

løyvinga vert vesentleg legre enn det klubben søker om.



Budsjett for prosjektet

Utgifter:

Delprosjekt1: 

Teori-brakke/sekretariat (priseksempel funne på nett for brukt brakke: 

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=118019651): 

Kostnad = 50.000,-

 

Delprosjekt2: 

Betre/høgre sikringsvollar i svingane på bana for dei minste (Underlagsmassar og topplag med 

grus/sand):

Kostnad = 10.000,-

Delprosjekt3: 

Øvingshinder og apparat for tekniske øvelsar (Trevirke, skruer, beslag, , polstring, sikringstiltak, røyr 

og deler vert kjøpt inn for ein samla sum på 10.000,-. Summen vert brukt til å produsere flest 

mogeleg hinder):

Kostnad = 10.000,-

Finansiering:

LAM-midlar: 50.000,-

Klubbens eigne midlar: 20.000,- (inntil 35.000 dersom løyvinga vert mindre)

Gjennomføring:

Styret i klubben vil organisere anskaffing og utplassering av brakke, samt innkalling til dugnadsinnsats 

for bygging av sikringsvollar, hinder og øvingsapparat. Estimert dugnadsinnsats pr delprosjekt vert:

Delprosjekt1: 20 timar dugnad x 250,- = 5000,- (Plassering, avretting og tilpassing av underlag)

Delprosjekt2: 20 timar dugnad x 250,- = 5000,- (Maskinarbeid og manuelt arbeid for å forme vollane)

Delprosjekt3: 40 timar dugnad x 250,- = 10.000,- (Bygge hinder og apparat)

Føresetnad for oppstart av alle delprosjekt er at klubben får inn minst halvparten av dei naudsynte 

midlane (35.000). Dersom klubben vert tildelt mindre enn 35.000 vil klubben gjennomføre 

delprosjekt 2 og 3 i størst mogeleg grad, og etter denne prioriteringa: 

Prioritet1: delprosjekt2 

Prioritet2: delprosjekt3

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=118019651


Tidsplan: 

Oppstart i juni dersom ein får stadfesta eventuell tildeling av LAM-midlar til prosjektet før skuleslutt. 

Alternativ oppstart i august. Gjennomføring av alle delprosjekt vil kreve ei til to veker med 

dugnadsinnsats av medlemmer i klubben.

For Sogn motorsportklubb

Sture Førre


