Årsberetning og sammendrag for Moss RC-Bilklubb 2019
Hei alle sammen!
Alle klubber må avholde generalforsamling innen utgangen av mars hvert år, men som følge
av Coronaviruset og smittefare, valgte vi å avlyse årsmøtet vårt 18. mars.
Det skjer så mye bra i klubben vår om dagen, at vi tenkte da like gjerne å sende ut en
oppsummering til alle våre medlemmer via mail.
Klubben har i løpet årene vokst til en å bli en svært fin klubb, med et godt miljø og et supert
anlegg. Mange nye vennskap har blitt til, og nye talenter har vokst frem. Klubben har blitt et
unikt samlingspunkt der vi dyrker både vennskap og hobbyinteressen. I disse Coronatider,
er det fantastisk å ha en så allsidig og spennende hobby som vi også kan kose oss med
hjemme inntil klubben igjen kan åpne dørene.

Klubbens renommé er godt, og vi får stadig nye medlemmer i alle aldre. Noen faller fra, men
nye medlemmer kommer stadig til. Siden 1 januar 2020 har vi fått inn 18 nye medlemmer og flere har meldt sin interesse! Det siste året har vi fått inn 34 nye medlemmer.
Klubben som startet opp 13 januar 2009 teller nå totalt 292 registrerte medlemmer.
Medlemmene er fordelt som følger:

Aldersspennet er stort hos MossRC. Det er fornøyelig å se gamle og unge - jenter som gutter,
ha det trivelig sammen og dyrke interessen rundt racing, mekking, lakking og bilsport!

Ukedagene gjennom sesongen fungerer slik:

Tirsdag – løpstrening og cup

Hver tirsdag fra oktober til og med april kjører
vi i tradisjons tro konkurranse med verdifull
løpstrening. Med full musikk over anlegget, og
med engasjerte speakere, lager vi
tirsdagskveldene til ukens høydepunkt!

Onsdag – uhøytidelig moro

Onsdager har nå blitt ukedagen for både
nybegynnere og viderekomne. Her kommer man
sammen og kjører det man ønsker uten at det
nødvendigvis settes opp organiserte løp. Det
være seg M-Chassis, TT-01/02 biler, touring
eller Crawlerbiler. Uhøytidelig løp settes
derimot opp etter ønske for å skape litt ekstra
gnist og spennening. Å kjøre løp med 10-12 biler i slengen er fantastisk moro og
underholdene. Dette er også dagen da man kan få hjelp til å sette opp bilen, teste ut utstyr
eller få tips til å forbedre teknikken. Husk at du alltid kan finne informasjon om biler og
klasser på våre hjemmesider www.mossrc.no

Fredagskos

Fredagen har ofte blitt en svært trivelig dag der
man treffes for mingling, overhaling av biler,
trening og pizza. Dager settes opp når en vakt føler
kallet.

Lørdag og Søndag

Dette er dagen vi ser flest familier og nye ansikter.
Her kan man kjøre og ha det hyggelig samt å få en
fin innføring i hva hobbyen handler om.

Far & Søn-dag på en lørdag
For å jobbe enda mer aktivt med rekruttering,
har vi definert et nytt rekrutteringskonsepet for
far/mor og sønn/datter. Det handler kort og godt
om at nye, unge sjøfører sammen med en
foresatt, og med god veiledning fra klubbens
ledere, kan disponere banen uten å bli «skremt»
av de etablerte og gode sjåførene. Nybegynnere
kan da velge plass først, og de kan bli så lenge de
ønsker. Konseptet har blitt mottatt med stor
suksess, og vil fortsette også i kommende sesong. Konseptet vil også annonseres aktivt i
sosiale medier. Konseptet gjenomføres på utvalgte lørdager fra 11.00-13.00. Banen er
åpen for alle etter denne tidsrammen.

Hovedbanen er på 250m2

Anlegget vi har fått i stand holder meget høy
kvalitet på alle områder. Teppet vi kjøpte inn i
2014 har holdt seg meget bra, men etter 5 år,
tusenvis av runder og mengder med dekksmøring,
var det på tide å bytte. I 2019 valgte kjøpe vi
dermed inn et nytt spesialteppe fra USA slik at vi
fortsatt kan holde en høy standard på banen. Et
godt teppe er grunnlaget for en god
kjøreopplevelse med god grep. Teppet kostet inkl.
frakt + diverse materiell totalt ca. 80.000,En tidtagningskabel fra MyRCM ble støpt inn i underlaget tilbake i 2014. Rundetider vises på
ulike storskjermer, ved mekkrom - og dommerhjørnet, i tillegg at man kan få tidene online
til telefonen. Man kan også gå inn på MyLaps fra våre nettsider og online se hvem som kjører
akkurat nå. I treningssammenheng kan man få tidene lest opp automatisk fra en APP via
mobiltelefonen. Har du et headsett, får du rundetidene rett inn i øret! Dette gir gode
forutsetninger for å trene, samt at det blir ende mer moro og trene mot seg selv. Med
høyttalere over hele anlegget kan man gi feedback gjennom løpene, samt at vi skaper god
stemning med musikk. Flere av klubbens medlemmer reiser rundt på ulike løp i inn og
utland, og henter med seg fine premier tilbake.

Mekkerområdet
Med ca. 25 mekkeplasser i tett tilknytning til banen og ytterligere 25 mekkeplasser i
kantinen har vi god kapasitet. Stemningen på mekkområdet er alltid veldig god, og her sitter
man mikset i alle lag. Det er alltid hjelp å få og det legges spesielt vekt på at nye medlemmer
får god hjelp og veiledning.

Suksess med Crawlerbanen!
Klubben lanserte i 2018 en svært kreativt
bygget Crawlerbane. Vår dyktige og
dedikerte banesjef Thomas Ringdal, har for
inneværende sesong krydret banen med
enda flere spennende utfordringer! Banen
er beregnet for offroad biler som er spesielt
egnet for å kjøre i svært krevende terreng.
På denne banen er det viktig å kjøre taktisk
for å unngå å få minuspoeng ved at man
f.eks. enten må rygge, kjøre på en port, eller
at man må hjelpe bilen for hånd. Her premieres det også for scaladetaljer. Banen byr på
en menge ulike kjøremønstre, og Crawler klassen er en klasse som krever lite
forkunnskap. Her er det bare å komme å kjøre med den bilen man har, så ser man raskt
om den duger på banen. Hva med en follow duell der første bil setter løypa? Klarer de
følgende bilene å kjøre samme løype som deg uten velt og veihjelp? Klubben leier også
ut en bil dersom man vil prøve seg før man eventuelt vil kjøpe en bil selv. Crawlerbanen
har også et eget mekkerom.

Rekruttering og Ferieklubben

Klubben er veldig opptatt av rekruttere nye
medlemmer. Det jobbes aktivt med
markedsføring av klubben via facebook, og via
våre hjemmesider www.mossrc.no. De siste 5
år har vi gjennomført ferieklubben sammen
med kommunen med stor suksess i både
sommerferien og vinterferien. Det blir da
distribuert ut informasjon om klubben til alle
husstander med skolebarn.

Dronekurs for Tekna
12. oktober gjennomførte vi et 3 timers
dronekurs for Tekna. Det bestod av å bygge
sin egen drone, lære å fly den, samt å ha
lagkonkurranse i etterkant. Dette ble stor
suksess!
Klubben ønsker å kunne samle ulike
interesse under samme tak så langt det lar
seg gjøre.

Et samlingspunkt for RC

I klubben dyrkes RC-Interessen på mange områder selv om det er bilkjøring som står i
fokus. Det sosiale er det viktigste, og vi ønsker å tilrettelegge for all type hobby relatert til
radiostyrt og hobby enten det er biler, båter, fly eller droner

Kjøreinntekter

I løpet av 2019 hadde vi totalt 998 betalende sjåfører via Vipps. Dette er en økning i antall
betalende sjåfører på 18,6% mot året før. Crawlerbanen utgjorde 14,3% av kjøreinntektene.
I årets 2 første måneder 2020, hadde klubben en økning på 38% i kjøreinntekter i forhold til
2019. Det er en fantastisk fin vekst, men vi vil nok få et stort inntektstap i de kommende
måneder som følge Coronaviruset.
Det koster i dag 50,- for seniormedlemmer å kjøre, og det er gratis å kjøre for medlemmer
under 16 år. For ikke-medlemmer koster det henholdsvis 90,- og 50,- Takket være
sponsorinntektene klarer vi å holde kjøreavgiftene på samme lave nivå i 2020 og 2021. I
kantinen får man kjøpt diverse kioskvarer inkludert kaffe, pølser, pizza og annet.

Vipps!
Nær sagt alle kjøre og kioskinntekter kommer nå inn via Vipps. Med betalingsløsningen via
Vippsappen, er det svært enkelt å administrere både omsetningen og innskuddene i banken.
Under ser dere alle inntekter som kom inn via Vipps i 2019.

Innspill?

Styret har ikke mottatt innspill i forkant av årsmøtet, men dersom du har tanker og ideer du
vil dele med oss, eller du har et ønske om å bidra i styret, er du velkommen til ta kontakt
med styreformann eller daglig leder. Ønsker du å se klubbens regnskap for 2019, kan du
sende en forespørsel til post@mossrc.no

Styrets beretning for 2019 regnskapet:
Styret er godt tilfreds med utviklingen i klubben. Aktivitetsnivået er høyt, og stemningen
blant medlemmene er meget god. Klubben har økt antall kjørbilletter med 18,6% i forhold
til 2018. Antall følgere i sosiale medier har passert 2000. Det kommer stadig til nye
medlemmer, og klubben vokser stadig i antall. Det siste året har vi fått 34 nye medlemmer
registrert. Økonomien i klubben er sunn og likviditeten er god.
Resultatet for 2019 ble på kroner 31.610,Klubben kjøpte inn en nytt teppe til Touringbanen i 2019. Dette kom alene på ca. 69.000,inkl. frakt. Kostnaden for teppet avskrives over 5 år med kr. 13.781,- pr. år.
Styret ser meget positivt på videre klubbdrift for 2020 og 2021sesongen.

Styret i Moss RC har bestått av:
Daglig leder: Torstein Syvertsen
Mail: torstein(a)mediaphone.no
Tlf:93028660

(Gjenvalg)

………………………………………….

Styreformann: Geir Østenvik
Mail: geirandreo(a)hotmail.com
Tlf: 90679311

(Gjenvalg)

………………………………………….

Styremedlem: Steinar Lilleng
Mail: slilleng(a)online.
Tlf.: 90928353

(Gjenvalg)

………………………………………….

Styremedlem: Thomas Ringda
Mail: thomas_ringdal( a)hotmail.com
Tlf.: 97402824

(Gjenvalg)

…………………………………………….

Styremedlem: Glenn Gundersen
Mail: karaokeglenn(a)hotmail.com
Tlf.: 46505974

(Gjenvalg)

……………………………………………..

Styremedlem: Ole Johny Svendsen
Mail: ole-johny(a)online.no
Tlf.: 97184591

(Gjenvalg)

……………………………………………..

Styremedlem: Jørgen Johansen
Mail: Jorgen.Johansen(a)luna.no.
Tlf.: 93283291

(Går ut)

……………………………………………..

---------------------------------------Torstein Syvertsen
Daglig leder

Dato: __________

