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1.0 Bakgrunn for prosjektet
Sykkylven Motocrossklubb driver motocross sport (Motocross og ATV) for barn og
voksne. Klubben er medlem i Norges Motorsport Forbund, ble etablert med bane i
2004 og tilbyr aktivitet på egen godkjent bane i Megardsdalen i Hundeidvik i
Sykkylven. Klubben har som målsetting å få flest mulig unge og ungdom i aktivitet
gjennom motocrossporten.
Det finnes flere oganisasjoner i Møre og Romsdal som driver rusrehabilitering for
unge. Dette er ungdom som har eller har hatt rusproblem og som blir tatt hånd om
av rusomsorgsinstitusjoner. Sykkylven Motocross har ved flere anledninger hatt besøk
av disse ungdomene med følge av ansatte og vi har sett at interessen for motorsport
er stor.
Sykkylven Motocross har lenge hatt et ønske om å aktivisere ungdom med
rusproblemer. Motocross er en sport som vi vet passer veldig godt til denne
målgruppen, og de tilbakemeldinger vi har fått viser at vi har mange brukere som
har ventet på et slikt tilbud. Sykkylven Motocross ønsket å bli den første i Møre og
Romsdal som tilbyr slik aktivitet for vanskeligstilte ungdom i nært samarbeid med
rusrehabiliteringen. Vi ønsker at disse ungdommene skal føle betydningen av å
holde på med noe som er sunt og inkluderende. Vi har også selv erfart hvordan
motorsporten kan gi en ”frisk pust ” til unge som sliter og vi ser at et slikt prosjekt kan
være med på å gi god rehabilitering spesielt for ungdom med rusproblemer fordi
denne aktiviteten kan stimulere kropp og sinn på en sunn måte, men samtidig gi
den spenningen som rusmisbrukere ofte søker. Med dette som bakgrunn så søkte
Sykkylven Motocross om støtte til innkjøp av utstyr for å kunne ta i mot og inkludere
denne målgruppen i motocrossen.

Målsetting:
Tilby motocross og aktivitet for ungdom som trenger et aktivitetstilbud innen
rusomsorgen. Alder fra 14 til 30 år . Dette tilbudet retter seg til alle organisasjoner,
men da spesielt mot de organisasjonene som allerede har vært i kontakt med oss
og meldt sin interesse her i Møre og Romsdal.
2 Prosjektgjennomføring/Metode
Det ble umiddelbart innkjøpt utstyr som passer til denne målgruppen (størrelse) og
utstyret er oppbevart i låsbar kontainer. Før igangsetting så ble personalet ved
institusjonen informert og ungdommene gjennomgikk et sikkerhetskurs før kjøring.
Kjørere måtte ta lisenskurs før aktivitet kunne igansettes. Sykkylven Motocross fikk
tildeling fra Extra stiftelsen (93 000,- ) for å kunne investere i sykler og sikkerhetsutstyr.
Vi har hatt flinke foreldre i klubben som har lagt ned dugnad og vært til god hjelp og
støtte for prosjektet. Det ble avtalt kjøretider og fremdrift i nært samarbeid med
rusomsorgen – Måløykollektivet. Baneanlegget har åpent 4 dager i uken derav også i
helgene. Ansatte og ungdom from Måløykollektivet har kommet til baneanlegget og

fått deltatt i kjøring på lik linje med andre ungdommer. Vi har hatt en stk ansvarlig
person, Robert Hurlen, som har høy utdanning som instruktur og kursholder i
motocross og som har hatt særlig oppfølging av disse ungdommene.
Vi har hatt følgende fremdriftsplan.
FREMDRIFTSPLAN
1: Tildeling av midler fra Extra Stiftelsen
2: Kontaktet Måløykollektivet som ventet på tilbudet
3: Kjøpt inn utstyr og sykler
4: Kurs og lisensopplæring av ungdom og ansatte fra rusomsorgen
5:Kommunisert med Måløystiftelsen vedr. kjøring og oppmøte gjennom året
2016.

3 Resultat og resultatvurdering
Sykkylven Motocross har hatt ca 6 forskjellige ungdommer fra Måløykollektivet som
har tatt del i aktiviteten. Disse er nå innmeldt som ordinære medlemmer i klubben.
Ungdommene har vært veldig ”gira” og har hatt stor glede av kjøring. En av
guttene hadde litt kjennskap til motocross fra før, men de fleste andre har ikke hatt
noen erfaring. Vi har hatt både gutter og jenter til stede i dette prosjektet. Det var
også flere ungdommer på kollektivet som kunne tenke seg å delta, men personalet
gjorde en selektering ut fra de ungdom som ennå ikke hadde funnet seg en sport
eller aktivitet som de likte å drive med i fritiden.
Vi ser at resultatet har vært bra og vi har fått mye skryt fra de ansatte ved
Måløykollektivet for måten vi har tatt i mot dem på og for den oppfølging vi har gitt.
De ungdommene som har vært innom prosjektet har gledet seg veldig og vokst
veldig på det å kunne mestre en motorsport. Dette er jo en litt tøff, dyr, og for
mange uoppnåelig aktivitet for dem som ikke har en god støtte fra foreldre. De fleste
av disse ungdommene har ikke denne støtten hjemmefra.
Uten støtte fra Extra stiftelsen så hadde det ikke vært mulig å tilby dem gratis utstyr
og sykkel, og vi hadde dermed ikke kunnet tilby motocrosskjøring for
Måløykollektivet.

4 Oppsummering/videre planer
Ungdom som kommer fra rusrehabilitering har særdeles god nytte av sportslige
aktiviteter. Denne sporten appellerer veldig til unge som har litt ekstra ”lopper i
blodet” og som søker etter spenning. Sykkylven Motocross har fått akkurat slike nye
medlemmer gjennom dette prosjektet. Vi er godt fornøyde med våre 6 nye ordinære
medlemmer gjennom Kollektivet og vi har også fått mye positiv ros fra Idrettsrådet i
Sykkylven som berømmer klubbens verdier og evne til å ta hånd om de som faller
utenfor.
Dette er ikke et prosjekt som varer i en kortere periode. Dette er en investering som
er ment skulle vare i uoverskuelig fremtid og så lenge behovet er til stede. Utstyret er
innkjøpt og ungdom fra Måløykollektivet vil fortsette med crosskjøring. Nye
ungdommer som kommer i kollektivet vil først måtte ta lisenskurset og så er det klart
for kjøring 4 dager i uken. Samarbeidet med Måløykollektivet vil fortsette.

Foto: Ungdom fra Måløy Kollektivet

