
 

Styret i Fjord Motorpark AS  

 

Styreleder 

 

André Kidess har vært engasjert i motorsport på Haugalandet i mange år, først i NAF Haugesund og 

senere i NMK Haugaland, som foresatt for sine barn innenfor gokartsporten. André er for tiden 

finansdirektør (CFO) i Steinsvik Group AS. Han er utdannet siviløkonom fra BI i finans og med senere 

påbygging ved Norges Handelshøyskole som statsautorisert revisor. Foruten finans og økonomi har han 

bred erfaring i forretningsutvikling, strategi og ledelse. I tillegg har han i en årrekke hatt ulike styreverv i 

flere selskap. Valgkomitéen anser finansiell kompetanse som svært viktig i neste fase, etter at 

grunnervervet er gjennomført. André vil kunne tilføre viktig kompetanse i begge selskapene. 

 

Medlemmer 

Frode Sørheim (41) er president i Amcar Karmsund, som er en nylig sammenslåing av Haugesund Amcar 

Club, Amcar Karmøy og Karmøy Rod & Custom. Frode er aktiv utøver i dragrace og medlem av NMK-

Haugaland og følger opp sine barn i gokart. Han er også medlem av Jæren Dragrace klubb.  

Frode er utdannet bilmekanikker, og er eier og daglig leder av Frodster Performance AS, et spesialisert 

bilverksted for ”performance”. 

 

Audun Gaard (37) er leder av KNA Haugaland. Har RAC-utøverlisens (racing, rallycross og gokart). Far til 

to utøvere i gokart. Nylig startet som gründer av Ravenol Norge AS med salg av oljeprodukter. Tidligere 

arbeidserfaring som Installation and Commissioning Manager i National Oilwell Varco AS, Service & 

Commissioning Engineer også i Oilwell Varco AS, Automatikkmekaniker i Aibel, m.m. 

  



 

Trond Nypan (43) er leder av Haugaland Flyklubb, og er selv privatpilot med eget fly. Trond er også ivrig 

mosjonistutøver i maraton, dykking, og ski. Trond er viktig ressursperson i dialogen med Avinor for å 

integrere luftsportsdelen av Fjord Motorpark med Haugesund Lufthavn Karmøy.  

Til daglig arbeider Trond som senior prosjektleder ved Aibel. Er utdannet sivilingeniør i 

telekommunikasjon fra UMIST i Manchester, har bachelor i fysikk, og er i ferd med å avslutte 

masterutdannelse ved NTNU i prosjektledelse og organisasjon. Trond har omfattende arbeidserfaring fra 

ulike prosjekter i oljeservicebransjen. 

 

Halvor Solbakken er medlem av sportskomitéen i NAF avd. Haugesund og Omegn. Tidligere også leder av 

NAF-avdelingen. Innehar NBF-løpslederlisens for hastighetsløp, og har flere år som løpsleder ved ulike 

arrangement ved Årabrot motorbane, primært gokart og autoslalom. 

Halvor er far til to unge gokart-utøvere, og har mange år som mekaniker for ulike tema innen asfalt 

racing, mest i Norge og noe i utlandet. Halvor arbeider til daglig som ROV-Supervisor i subsea-selskapet 

DeepOcean AS. Tidligere ROV-tekniker (for fjernstyrte mini-ubåter), ulike stillinger hos 

Mercedesforhandleren Nils Wathne Auto AS, som driftsleder og formann karosseriverksted. 

 

Tore Pedersen (41) er medlem av NAF. Tore driver et racingteam i gokart, og har internasjonal erfaring 

fra racing. Han utvikler utstyr for simulator-racing som blir solgt internasjonalt. Til daglig er Tore bosatt i 

Haugesund der han har kontor, verksted og butikk. 

Har også tidligere arbeidserfaringer media. Tore er samfunnsengasjert i flere typer saker. 


