
 

 
Årsberetning FORMEL-K 2017 

 
 
Organisasjon. 
 
Styret har i 2017 bestått av følgende personer: 
 
Leder:   Annette Fillingsnes 
Nestleder:  Lars Eivind Humborstad 
Sekretær:  Per Berget 
Kasserer:  Espen Goberg Lie 
Material/bane:  Kåre Humborstad 
Webansvarlig:  Per Berget 
Varamedlem:  Erik Waskaas 
--- 
 
Styrearbeid. 
 
Det har blitt avholdt 3 stk ordinære styremøter i 2017. 
 
Styret har som vanlig jobbet med dugnader og hvordan vi kan forbedre banen og baneanlegget generelt 
sett, samt diskutert diverse problemstillinger som har med klubbens hverdag å gjøre. Det sittende styret er 
av en oppfatning om at styremedlemmene er enkle å jobbe sammen med, løsningsorienterte og at det er 
bra med "takhøyde" slik at medlemmene kan legge frem sine meninger, og at evt. saker blir tatt opp på en 
seriøs måte. Kommunikasjon foregår på lukket gruppe slik at informasjon er lett tilgjengelig for de 
impliserte. 
 
I 2017 har det vært noen utfordringer. På lokalt nivå er det fortsatt en disputt med speedway-gruppa vedr. 
parkering på anlegget som har tatt tid og oppmerksomhet. Som et resultat av disse diskusjonene om hvem 
som hadde rett på ulike treningsdager, innførte vi som en prøveordning i 2016 å flytte en av våre 
treningsdager fra lørdag til søndag. Dette fungerte forsåvidt greit i sesongen 2016 etter vår oppfatning, 
men den 31. januar 2017 ble det avholdt et møte og satt opp en avtale om hvordan bruken av arealene på 
GMS skulle fordeles. I komiteen som var på befaring var ingen fra gokartgruppa representert, hverken fra 
styret eller andre medlemmer. Et betimelig spørsmål er hvor godt våre interesser ble ivaretatt på dette 
møtet/befaringen. Resultatet ble altså en avtale som uansett ikke ble signert. Deretter ble det et nytt møte 
hvor bl.a. Morgan Riis fra NMK Grenland forsikret oss om at våre interesser i denne saken skulle 
ivaretas. Konflikten rundt parkering og bruksrett på arealene er fortsatt noe "grumsete" til tross for at vi 
føler vi har strukket ut en hånd og har tatt grep for å imøtekomme speedwaygruppas ønsker. Vi håper og 
tror på en avklaring på vårparten 2018. Det har ikke blitt fremmet en omgjøring av prøveordningen så 
langt, men styret ønsker å høre medlemmenes mening om saken og fatte et vedtak på hva flertallet i 
klubben ønsker vedr. treningsdager for 2018. 
 
En annen sak som førte til et ekstraordinært medlemsmøte var et skriv fra NMK sentralt, der det ble bedt 
om at alle klubber skulle foreta evalueringer av det nasjonale gokartreglementet generelt, og opplevelsen 
av årets sommercup spesielt. På medlemsmøtet ble det diskutert flere emner og det ble enighet om en 
tilbakemelding alle kunne stille seg bak. Skrivet er gjort tilgjengelig for alle medlemmer, og NBF har 
foretatt visse justeringer på reglementet for 2018 i flere klasser, til dels på bakgrunn av tilbakemeldingene 
fra respektive klubber. 



 

   
 
 
 
Videre har styret arbeidet noe med å få inn midler til klubben, men dette er fortsatt en oppgave som 
definitivt kan forbedres, og som sannsynligvis har et mye større potensiale enn hva vi har klart å 
gjennomføre sist sesong. Noe av problemet er dessverre at vi er en underordnet en hovedklubb, og at vi 
derav ikke har eget organisasjonsnummer. Dette vanskeliggjør søknader om diverse midler og 
bevilgninger som kun skal gå til avd. Formel K. Styret ønsker å jobbe for å komme til en løsning der evt. 
midler fra gokartutleie skal gå direkte til gokartgruppa. I tillegg er det ønskelig å få til en dialog og en 
avklaring med husstyret om hva som blir skjebnen til klubbhuset på Geiteryggen. 
  
Det bør også nevnes at vi igjen har stilt opp med funksjonærer på arrangementer hos hovedklubben på 
anlegget ved Flittig, f.eks. til Rally-X Nordic. 
 
Styret er av den oppfatningen at informasjonsstrømmen nå fungerer tilfredsstillende.  
 
--- 
 
 
Gruppemiljø/medlemsmøter. 
 
Det ble avholdt ett medlemsmøte den 6. februar i forbindelse med årsmøtet for 2016, 
og et evalueringsmøte av reglement/sommercup den 23. august. 
 
Vi hadde også en sesongavslutning den 8. oktober der samtlige førere ble premiert for sin innsats. 
I tillegg hadde vi et "ledsager-løp" som var populært både for de som kjørte og for tilskuerne. 
Takk til Kåre som stilte opp med materiell til denne dagen. 
 
Det har gjennom 2017 vært god aktivitet i klubben og på banen. Ofte blir søndagstreningene litt ekstra 
sosiale med grilling og generelt god stemning. På nettet er også medlemmer flinke til å poste og dele 
informasjon og bilder på facebookgruppa til klubben. 
Klubben var også representert i borgertoget i Skien på 17. mai, noe vi håper å kunne gjenta i 2018. 
 
--- 
 
Anlegg og materiell. 
 
Den 25. mars hadde vi en dugnad for å klargjøre banen før sesongstart, og for å være klare til 
banegodkjenning. Dugnadene medførte noen mindre driftsutgifter for klubben, men banen ble godkjent 
for tre nye år, altså ut 2019 sesongen. 
 
I tillegg har det som vanlig vært mange enkeltinnsatser og forefallende dugnadsarbeid utenom, 
i form av plenklipping etc. 
Styret ønsker å takke alle som har stilt opp og som har brukt fritid og eget utstyr/materiell.  
 
Det har blitt utført løpende vedlikehold på utlånskarter og annet materiell i 2017. 
Yamaha-karten var ute for salg etter vedtak i 2016, og den ble nesten solgt. Kjøper trakk seg dessverre, så 
den er fortsatt i klubbens eie. At vi har utstyr til utlån blir godt mottatt når det kommer nye potensielle  
 
medlemmer til banen, og dette er noe styret ønsker at klubben skal fortsette med. Klubbens karter har 
denne sesongen ikke blitt lånt ut til andre klubber etter dårlige erfaringer ved tidligere anledninger. 



 

 
 
Kurs. 
 
Ronny Kristiansen har stått for lisenskurs både i begynnelsen av juni og i slutten av august. Styret ønsker 
å takke ham for innsatsen og vel gjennomførte kurs. 
 
Antall medlemmer har vært relativt stabilt gjennom sesongen. Noen nye førere har kommet til, og noen 
ser ut til å ønske å gjenoppta gokartkjøring. Dette setter vi stor pris på. Styret ønsker også at det 
rekrutteres førere fra begge kjønn. Vi ønsker alle å være del av en «levende klubb», og styret vil 
etterstrebe en økt rekruttering til klubben. 
 
Anlegget på Geiteryggen har blitt flittig brukt gjennom året, og de små klassene utmerker seg som de 
mest aktive. 
--- 
 
Stevner/løp og trening. 
 
Vi fikk dessverre ikke til noen supertreninger i 2017. Målet er å avholde en sådan etter sommeren 2018. 
Men da er vi avhengige av at folk stiller opp både før og under arrangementet. 
 
Mange av klubbens medlemmer har deltatt på løpsarrangementer gjennom sesongen, og disse har gjort 
seg bemerket med gode resultater. Dette er god reklame for klubben og er med på å styrke omdømmet til 
NMK Grenland. Det viser at vi evner å rekruttere nye talenter og samtidig har erfarne førere som leverer 
gode resultater flere sesonger på rad i sine klasser.  Vi fikk blant annet en norgesmester i JR125 og 
klubben gratulerer Jonas H. Rød med tittelen. 
For øvrig er vi godt fornøyd med status på både treningsaktivitet og løpsresultater i 2017. 
--- 
 
Avslutning. 
 
Vi ønsker å takker alle medlemmer som har stilt opp på dugnader, organiserte løp og treninger i 2017. 
Det er en positiv atmosfære og en følelse av samhold i gruppa både under treninger og ved løp rundt på 
andre baneanlegg. Dette er en positiv og viktig del av å tilhøre NMK Grenland Formel K, og styret håper 
at denne trenden også vil fortsette kommende sesong. 
 
--- 
 
 
Sted, dato 
 
Skien 
28.01.2018 
 
 
 
På vegne av styret i NMK Grenland Formel K 
Sekretær, Per Berget 
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