
 

 

    ÅRSBERETNING NMK GRENLAND 2017 
 

 

 

 

 

Organisasjon.  
Interimstyret har etter (ekstraordinært) årsmøte 2/8-17 bestått av: 

 

Morgan Riis *1 

Bjørn Holte   

Reidar Pedersen   

Jørn Høidalen             

Nils Erik Fagerheim 

 

*1  Morgan Riis har av pga. alvorlig sykdom i familien ikke kunnet fungere som fullverdig medlem 

i interimstyret. 

 

Styrearbeid.  
Da det på årsmøtet ikke var mulig å få et fullverdig styre, ble det derfor valgt et Interimstyre, som i 

utgangspunktet ikke har fordelte roller, selv om det innad er fordelt oppgaver så godt som mulig. 

På grunn av Morgan Riis sin situasjon, ble styrearbeidet ytterligere utfordrende. 

 Interimstyret ber derfor de oppmøtte representanter om forståelse for at årsmeldingen ikke er så 

"fyldig" som fjordårets. Åpenbare mangler kan jo uansett inntas i en korrigert utgave etter årsmøtet. 

  I stor grad er det det forrige styre og Interimstyret som har stått for alt som skal foregå i klubben, 

og det sier seg selv at noe må lide under rådende forhold. Styret vil derfor rette en sterk takk til de 

utenfor styret som tar ansvar og har hjulpet klubben å overleve situasjonen. 

 

Klubbmiljø/medlemsmøter.  
Det er avholdt flere medlemsmøter i hovedforeningen med varierende oppmøte.  

Vedr. Gokartgruppens arbeid, henvises til gruppens årsberetning.  

Årsfest for 2017 ble avholdt i januar 2018 med meget godt oppmøte, og god stemning. Etter det 

styret kunne se, var det på det tidspunktet økonomisk rom til å avholde festen uten å kreve 

deltakerne for "inngangsbillett". 

 

Pr. 31.12.2017 var det 166 regitrerte meddlemmer inklusiv 2 livstidsmedlemmer. Listene er noe 

krevende å sortere, da noen betaler kontingent for 2017 i slutten av 2016 og noen for 2018 blir 

betalt i slutten av 2017. 

 

Økonomi.  
Styring av økonomien er vel det som har blitt mest skadelidende i 2017. Av grunner nevnt ovenfor, 

har det vært vanskelig å foreta en løpende ajourføring av inntekter og utgifter. På grunn av dette, har 

ønsket om å avholde klubbens årsmøte så tidlig som mulig i 2018 ikke vært mulig. Dette fordi 

Interimstyret ville legge frem et fullstendig og korrekt regnskap for regnskapsåret. 

 

Anlegg og materiell.  
Geiteryggen motorstadion (Gokartbanen) er driftet av FK-gruppen og de har selv stått for drift og 

vedlikehold i 2017. 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, i 2016. 



Løpende vedlikehold har vært gjennomført, og Bilcrosstrasseen er omlagt med godt resultat. 

Gjennom de siste årene har det blitt lagt ned en betydelig arbeidsinnsats på anleggene våre i form av 

dugnad. Takk til alle som har bidratt.  

 

Stevner.  
I 2017 har det vært arrangert følgende stevner:  

Bilcross 3-timers 

Bilcross Bilcross.no-cup  

Rallycross NM-Runde og RC Juniorcup 

Crosskart NM  

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. Vi bla.a. ”Året Arrangør” i Rallycross (for 2. år på rad).  

 

Treninger / kurs 

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. Levi Karlsen og Jørn R Olsen har også i 2017 

avholdt lisenskurs både for egne og andres medlemmer. En stor takk også til disse. 

Nils-Erik Fagerheim og Helge Jensen har deltatt på NMKs samling for kursinstruktører, og tar sikte 

på å avholde kurs for gamle og nye funksjonærer. 

 

Sportslige resultater:  
Styret ber om forståelse for at kapasiteten til å følge alle våre utmerkede "ambassadører" i alle 

grener ikke har vært tilstede. Derfor takker styret alle ut fra ordtaket "ingen nevnt, ingen glemt. 

 for sin innsats i sesongen, og ønsker lykke til med sesongen som nærmer seg med stormskritt. 

Kurs.  

 

Sesongen 2018 
12/5 Kvalifiseringsløp Junior Landsfinale 

23/6 NM-runde Rallycross, Junior Cup Rallycross 

24/6 RallyX Nordic *1 

 4/8 NMK Landsfinale Junior Bilcross 

 6/10    NM Crosskart 

 *1 Løpet var opprinnelig att opp 22/4, men styret fant å måtte utsette dette pga.a. 

 bane/snøforhold 

 

Avslutning 
Interimstyret oppfordrer alle medlemmer til å avse tid til å sikre klubbens videre eksistens ! 

Ingen innsats er for liten, og vil avhjelpe de som allerede er og har vist stort engasjement gjennom 

mange år. Spesiellt oppfordres til innsats i Hovedstyret, slik at arbeidsbyrden på den enkelte kan 

lettes. Til fordel for alle klubbens medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Morgan Riis     Bjørn Holte     Reidar Pedersen  Jørn Høidalen       Nils Erik Fagerheim  


