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Styresammensetning
2022 

I 2022

Styret har bestått av-

Leder Linn k sundet (påvalg)

Nestleder Kim a Teigen 1 år( ikke på valg)

Kasserer Reidun kjørstad 1 år( ikke på valg)

Sekreter Ann-Helene Vikan 1 år(ikke på valg)

Styremedlem Jan Arne pettersen(påvalg)

Styremedlem junior- Martine Pettersen 1 år(ikke på valg)

Styremedlem/bane sjef Bror Olav Nordvang(påvalg)

Vara Jan Haugen 1 år (ikkepåvalg)



Treninger 2022

 På trening 2022 har det til sammen vært 
ca mellom 150-200 stk. 

 100 ikke medlemmer av klubben

 Vi har avholdt treninger på 
motorsenteret alle onsdager fra mai til 
oktober- vi har ferie i juli. 



Treningsavgifter 
2022/2023 

 Ikke medlemmer i senior og junior
- Har vært 300,- pr trening 
- Junior trening 100kr (14 år) 

 Medlemmer senior: 200,-

 Medlemmer junior: 100,-

 Junior trening: gratis 



Løp 2022

 Vi kjørte 30.4-1.5 2 dagers. og det var et 
kanon løp med 150 stykk til start, og 
ekstremt mye bud.

 Vi kjørte sølvcrossen 17/18 sept med 220 
til start, det er rekord og vi er utrolig stolt. 
Ikke så mye bud den helga.  

 Klubbløp 1 oktober med 5 andre 
klubber og ca 112 til start.



Klubbløp 2022

 1/10 kjørte vi klubbløp , med fem andre 
klubber.

 Klubbene besto av: 
- NMK Kongsberg
- NMK tønsberg

- KNA Eiker 

-NMK Drammen

-NMK Asker

- NMK Larvik

 Ca 112 førere deltok. 



Vinnere av NMK 
Kongsberg

2022
(klubbløp)

 BC junior: markus a jacobsen- NMK 
Kongsberg 

 BC dame:Elise Brekke - NMK Kongsberg

 BC senior: martin grøtterud- NMK 
Kongsberg 

 Rallycross. Odd erik berg-nmk 
kongsberg

 Crosskart 85 CCM: Markus Fredriksen 

 Crosskart 125 CCM: Ola Ulland 



Årsplan 2023

 Vi skal Arrangere 4 løp i 2023 sesongen. 

 Løp nr.1: kval løp for junior.1 runde i bilcross.no cup og minne løp 
for Asbjørn Lund. 29/30 april

 Løp nr.2 (Damelandsfinalen 17 juni)

 Løp nr. 3. sølvcrossen 16/17 sept.

 Løp nr 4. Klubb løp 7 oktober.

Plan for 2023: 

Nye kiosken skal settes opp

Ny asfalt på startplata

Skal bytte ut gammel grus å legge på nytt på banen. 

Årets høydepunkt – Damelandsfinalen

Gjennomføre medlemsdag



Trening 2023

 Vi prøver å få til alle treninger hver 
onsdag (utenom sommerferien juli.)

 Treningene våre er fra kl:
- 17.00-21.00 

 Prisene våre for 2023 blir: 
- Ikke medlemmer: 300,-
-Junior trening: 100 kr
-medlemmer: 200,- (senior) 
- Junior: 100,-
- Junior trening: Gratis 

 Vi skal holde kiosken åpen på alle 
treninger 



Dugnader/ 
medlems dag 
2022/2023

I 2022 hadde vi 6 dugnader, vi fiksa å 
hang opp nye autovern. 
Vi klippet gress, satt ut søppeldunker, 
plukket søppel og stein. 
Vi fikset alt av kasser til flaggposter, fikset 
pokaler, ryddet klubbhuset og diverse. 

Vi hadde også en medlems dag 19 mai, 
der vi kjørte gokart ,vi var 24 stykker. Og 
der kåra vi 1-3 plass med pokal. 
Funksjonærene våres var også med
Vi grilla pølser og drakk brus etterpå.

Dugnad for 2023 blir

Rydde søppel, rydde stein, rydde startbua, 
rydde container, pluss alt av kasser. 
Male startplata, fikse den nye kiosken og 
annet forefallende arbeid. 



Forslag til nytt 
styre NMK 
Kongsberg 
avd. Bilcross 
gruppa 

 Alle er forespurt og sagt ja til disse verv: 

 Leder: Linn Kristin Sundet (2 år)

 Nestleder: Kim A Teigen (1 år)ikke på valg

 Kasserer: Reidun Kjørstad (1 år) ikke på valg

 Sekretær: Ann-Helen Vikan (1 år)ikke på valg

 Styremedlemmer: 
- Bror Olav Nordvang (banesjef 2 år)
- Christoffer Nerland (banesjef 2 år) 
- Jan Arne Pettersen (2 år) 

 Martine pettersen 1 år(ikkepåvalg)

 Varemedlem: Jan Haugen (1 år)ikke på valg

 Kioskansvarlig: Linn K sundet- Therese Olsen(2 år)


