ÅRSBERETNING NMK GRENLAND 2016

Organisasjon.
Styret har etter årsmøtet 30/3 2016 bestått av følgende personer:
Leder: Morgan Riis
Nestleder: Anette Fillingsnes (Formel-K)
Sekretær: Gunnar Hvoslef
Kasserer: Frode Jeilen – trakk seg fra styret den 03.05.2016
Styremedlemmer: Bjørn Holte, Reidar Pedersen, Tommy Nyhus Ekelund, Cristina Settendal Johnsen.
Tommy Nyhus Ekelund og Cristina Settendal Johnsen trakk seg fra styret den 03.05.2016
IT-ansvarlig:Øyvind Gravklev
Utdanningskontakt: Levi Karlsen.
Husstyret (Geiteryggen) Per Olaf Storemyr og Frode Jeilen
Valgkomite: Helge Jensen, Per Christian Doksrød
Revisorer: Inger Nyhus Ekelund, Kari Høydalen
Styrearbeid.
Det er avholdt 3 stk. ordinære styremøter, i tillegg til omfattende samarbeide via epost o.l. Nevneverdige saker
som har vært behandlet er: Offentlig klage på at KNA Flittig Motocross hadde anlagt traseer utenfor tildelt
område, Status og vurdering rundt NMK Grenland Drift AS, Ønske om midler for asfaltering på anlegget. Det har
vært økt samarbeid og dialog med både KNA Flittig Motocross og KNA Telemark
Representasjon.
Klubben har som tidligere år vært representert på diverse møter i regi av våre «overordnede» organisasjoner.
NMK Grenland er representert i Husstyret på Geiteryggen Motorstadion.

Priser og tildelinger
Klubben har i løpet av 2016 blitt tildelt pris for: Årets Arrangør Rallycross (NBF), Markedsføringsprisen og Årets
arrangør (fra førerene)
Klubben har også blitt tildelt Junior Landsfinale i Bilcross 2018.
Klubbmiljø/medlemsmøter.
Det er avholdt flere medlemsmøter i hovedforeningen med varierende oppmøte. Vedr. Gokartgruppens arbeid,
henvises til gruppens årsberetning. Klubbmesterskap og «Årsfest» er avviklet.
Medlemsutvikling.
Pr. 31.12.2015 var det 189 seniormedlemmer inklusiv 4 pensjonistmedlemmer og 2 livstidsmedlemmer.55
juniormedlemmer er registrert (stemmeberettigede), samt 60 familiemedlemmer. En økning på rundt 15% fra
fjorårets tall. (For 100% korrekt resultat må det en tidkrevende prosess med gjennomgang av listene for å avdekke
enkelte feil og mangler)
Økonomi.
Det har blitt ført regnskap for de individuelle arrangementene for å bedre kunne analysere økonomien i hvert løp.
Dette har gitt styret et bedre grunnlag for videre økonomisk forbedring av arrangementene. Det har måttet fattes
hastevedtak om å ikke avvikle NMK Grenland Drift AS som planlagt PGA forpliktelser IFM refusjon av MVA.
NMK Grenland Drift AS vil derfor fortsette sin virksomhet ut 2019.
Klubbens økonomi er fremdeles noe utfordrende, men bedre enn tidligere. Styrets leder forklarer at store deler av
årets underskudd skyldes "underslag" av en kioskansvarlig som var inne under et enkeltarrangement. (ca 140 000,).I tillegg kommer tilknytning strøm brakkerigg (c. 100 000,-)og asfalt på Geiteryggen (ca. 26 000,-). I tillegg er
det mangel på innbetalinger fra STCC som er kommet i 2017 (ca. 85 000,-)
Anlegg og materiell.
Geiteryggen motorstadion (Gokartbanen) er driftet av FK-gruppen og de har selv stått for drift og vedlikehold i
2016. Treningslisensene står for det meste av driften her. Skien Gokartutleie bidrar også økonomisk ved å gi
NMK Grenland leieinntekter. NMK Grenlands Speedwaybane disponeres og vedlikeholdes på en god måte av
Grenland Speedway og Motorsykkelklubb (GSMK).
Det ble gjort en omfattende oppgradering av anlegget generelt IFM Rally X finalen, mange detaljer på anlegget
fikk oppmerksomhet, som gjør at anlegget nå framstår meget bra. Selve banen fikk i løpet av 2016 lagt til 3 meter
med asfalt på vei inn i første sving, for å dempe oppbygging av kanter her under løp. Startplaten fikk også nytt
tyvstartsystem, med individuelle pinner i stedet for fotoceller. (fotocellene har vist seg å være problematiske i
tyngre klasser med launch control). Det har også blitt lagt ned sensorsløyfe for transponder i utgangen av
alternativsporet. Brakkeriggen fikk fast strømtilførsel i Mai, og aggregatet som ble brukt er flyttet til depotet for å
redusere innleie av aggregater under arrangementer. Det er etablert nye toaletter for publikum ved inngangen til
brakkeriggen, samt ekstra dusjkapasitet og toaletter i depot. Det har også blitt levert masser for utvidelse av
depotet ILA året. Gjennom de siste årene har det blitt lagt ned en betydelig arbeidsinnsats på anleggene våre i
form av dugnad, spesielt IFM RallyX. Takk til alle som har bidratt.

Stevner.
I 2016 har det vært arrangert følgende stevner: Bilcross 3-timers (vår og høst), Rallycross NM-Runde, Crosscart
NEZ runde og finale Rally X Nordic. NMK Grenland har også i år fått mange positive tilbakemeldinger fra de
som har deltatt på våre stevner så styret ønsker å takke alle som har deltatt med dugnadsinnsats både før,under og
etter hvert stevne.
Sportslige resultater/treninger
Styret ønsker å rette en stor takk til Steffan Jakobsen for sin flotte jobb med trening på anlegget, noe vi også tror
alle som har deltatt på kan være enig i.
Sportslige resultater:
Rallycross:
David Nordgård, seier på Estering, 7. plass totalt. (TouringCar), også 22. plass i NM sammendraget (klasse 2)
Alexander Hvaal, 8. plass totalt (Supercar)
Joachim Hvaal, 4. plass totalt (RX Lites)
Robin Slåttekjær, seier i sammendraget (klasse 3)
Robin Nyland, 16. plass totalt (klasse 3)
Tov Kaasin, 21.plass totalt (Klasse 4)
Mathias Kleven Hamre, 4. plass totalt (Junior Cup)
Hans. E. Pedersen Doksrød, 12. plass totalt (Junior Cup)
Bakkeløp:
Robin Slåttekjær, 3. plass totalt (Klasse 3)
Robin Nyland, 5. plass totalt (Klasse 3)
Formel K:
Petter Sæves Waskaas, 3. plass totalt (Formel OK Junior)
Sondre Kvilekval, 20. plass totalt (Formel Mini)
Jonas Berge, 29. plass totalt (Formel Mini)
Aron Stjern Rød, 57. plass totalt (Formel Mini)
Jonas Holte Rød, 11. plass totalt (Junior 125)
Crosskart:
Eirik Steinsholt kom på 2 plass (Mini)
Simen Gudbjørnsrud, 8. plass totalt (85 cc)
Dennis Austad, 13. plass totalt (85cc)
Ole Henry Steinsholt: Norgesmester, og vinner av NEZ cup (125cc)
Sebastian Høidalen: andreplass i NM sammendraget (125cc)
Bjørnar Gudbjørnsrud, 11.plass totalt (125 cc)
Aron Jensen Marum, 12. plass totalt (125cc)
Robin Grana Sandene, 16. plass totalt (125cc)
Alexander Kittilsen Lie: Norgesmester. (250cc)
Adrian Austad: andreplass i NM sammendraget (250cc)
Rolf Arild Knardahl, 9. plass totalt (650cc)
Stian Øverland, 19. plass totalt (650cc)
Bilcross:
Herre:
Vidar Løberg, 3, plass (Bø cupen)
Nils Kristian Høiseth, 14. plass (Bø cupen)
Tommy Nyhus Ekelund 14. plass (Bø cupen)

Robin Nyland 22. plass. (Bø cupen)
Matias Holtren 27. plass. (Bø cupen)
Simen Alexander Woje Jensen – 29. plass (Bø cupen)
Steffan Jacobsen – 31. plass (Bø cupen)
Ulv Vigleik Digre – 22. plass (Ruglandsfestivalen)
Jahn Kåre UthuslienLarsen 58. plass (Ruglandsfestivalen)
Junior:
Malene Olsen 9.plass (Bø cupen)
Ulv Ola Alexander Digre 13.plass (Bø cupen), 21. plass (Ruglandsfestivalen)
Ole Magnus Woje Jensen 18.plass (Bø cupen)
Damer:
Christine Settendahl Johnsen 5. plass (Bø cupen)
Linda Saga 14. plass (Bø cupen)
3 timers 05.03.2016: 2. plass
3 timers 05.11.2016: 1, 2 og 3. plass
Shortcar:
Sivert S. Johansen, seier i NM sammendraget (Shortcar Extreme)
Rally:
Per Roppestad, 10. plass totalt (klasse 4)
Drifting:
Roger Nærum, 20. plass totalt (Pro-Drift)
Martin Halvorsli, 27. plass totalt (Pro-Drift)
Biltrial:
Jørn Høydalen, 10. plass totalt (Modified)

Styret takker alle medlemmer i alle grener for sin innsats i sesongen, og ønsker lykke til med sesongen som nærmer seg med stormskritt.
Kurs.
Klubben har arrangert lisenskurs for RC og BC og Crosskart
Fremtiden.
For sesongen 2017 er det satt opp 6 terminfestede løp inkl. klubbløp. Neste år starter sesongen rolig med BC 3timers, men hopper så opp relativt mange hakk til åpningsrunden i Rally X Nordic. Etter Crosskart blir det litt
pustepause fram til høstsesongen med Rallycross NM runde, og 2 stk bilcross løp.
Avslutning.
Styret ønsker å oppfordret i fjor alle medlemmer til å følge med på våre hjemmesider og sosiale medier og delta
aktivt med innlegg, noe som ser ut til å ha tatt seg betraktelig opp i senere tid. Takk!
Vi takker alle de medlemmer og øvrige motorsportinteresserte som har stilt opp på dugnader, organiserte
løp og treninger i 2016.

Skien, 31/12-16 / 26/7-17

Leder Morgan Riis

Nestleder: Anette Fillingsnes

Sekretær: Gunnar Hvoslef

Bjørn Holte

Reidar Pedersen

Øyvind Gravklev

