Årsberetning for NMK Kongsberg hovedstyret
2020
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Styret og dets arbeid
Styrets sammensetning i 2020:
Leder: Geir Bjørhovden
Nestleder: Bård Konglevoll
Sekretær: Aina Myhrvold
Kasserer: Reidun Kjørstad
Styremedlem: Chrisian Berg
Styremedlem: Linn Kristin Sundet
Varamedlem: Asbjørn Lund
Varamedlem:
Revisorer:
Valgkomite: Steinar Guttormsen og Vidar Sten-Halvorsen

NMK Kongsbergs hovedstyre har i 2020 avholdt 8 ordinære styremøter og behandlet totalt 45 saker og
underpunkter. Styrets sammensetning har fungert svært bra, og samarbeidet fungerer strålende.

Styrets beretning
2020 ble et annerledes år for NMK Kongsberg. Til tross for utsatt årsmøte, og da også utsatte valget, arbeidet
styret godt gjennom hele året. Årsmøtet ble først avholdt 12. november 2020 Det ble da avholdt skriftlig årsmøte
etter nye retningslinjer fra NIF.
5. november 2020 mistet vi et trofast medlem da Asbjørn Lund gikk bort. Asbjørn hjalp aktivt til med mange
oppgaver og holdt oversikt over det meste som foregikk på Kongsberg Motorsenter. Asbjørn vil bli savnet, men
lever videre i våre minner.
Styret har fortsatt å legge vekt på å styrke fellesskapet NMK Kongsberg, styrke samarbeidet mellom grener og
lagfølelsen menneskene imellom. Til tross for pandemien vi fortsatt står i og den reduserte aktiviteten dette har
medført, mener vi å ha kommet enda ett stykke på vei i dette arbeidet. Arbeidet med et felles arrangement på
tvers av grener og utøvere vil fortsette nå situasjonen igjen åpner for et slikt arrangement.
Bilgruppen har ikke hatt et eget styre i 2020. Det har vært en sportskomité som har holdt i arrangementer og en
banekomité som har holdt kontroll på baneanlegget. Disse komiteene har samarbeidet godt og tett med
hovedstyret. Det er arrangert faste treninger med godt oppmøte. Det ble arrangert et «korona-løp» i august som
var meget vellykket, og det ble avholdt klubbløp på Ralle i samarbeid med NMK Bø og KNA Eiker. De som har
holdt bilgruppehjulene i gang i gjennom 2020 har gjort en kjempejobb og har bidratt sterkt til å samle bilmiljøet i
NMK Kongsberg.
Til tross for redusert aktivitet er styret også gjennom 2020 blitt minnet på våre støybegrensninger og hvor viktig
dette er for at vi får lov å drive motorsport her på Kongsberg Motorsenter. Vi har løpende dialog med
kommunens saksbehandler og svarer ut spørsmål og anklager så godt vi har kompetanse til. Om denne
situasjonen ikke endre seg, bør vi se på om vi skal søke bistand hos Kongsberg Idrettsrådet/NIF.
2

Området vårt begynner å falle tilbake til normalen etter alle arbeidene som har foregått rundt oss.
Vegen inn til området har fått asfalt. Bommen er flyttet inn til vår grense. Støyvollen mot vest/nordvest er pusset opp og ser bra ut.

Arrangementer som ikke er nevnt sammen med grenene
Autoslalom og Challange
Det er i 2020 gjennomført noen treninger i Autoslalom. Disse treningene foregår på gokartbanen og har hatt god
oppslutning. Dette ønskes videreført i 2021.
Det er også gjennomført noen mindre Autoslalom/Challange arrangementer i 2020. Disse har også hatt god
oppslutning. Det forsøkes å gjennomføre slike arrangementer også i 2021

Medlemstall og fordelinger
NMK Kongsberg hadde 577 medlemmer pr. 31.12.2020, og var med det en av Vikens største NMK Klubber. Her er
noen oversikter over fordelingen av medlemmene på alder, grupper og kjønn.
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Klubbens økonomi
NMK Kongsberg har en sunn økonomi som er skapt over mange år med økonomisk måtehold, sammen med
nøkterne investeringer som har skapt et moderne anlegg. I 2020 er det investert i ny toalett-container med
rullestolrampe. Det er også bygget tak over rullestolrampen til klubbhuset slik at denne er fungerende også på
vinterstid. Utover dette er det kun utført løpende vedlikehold. Økonomien til NMK Kongsberg er avhengig av at vi
gjennomfører løp, trening og andre inntektsbringende aktiviteter. På grunn av pandemien vi står i har det vært
gjennomført færre arrangementer i 2020 enn det som var planlagt. For å redusere den økonomiske konsekvensen
av dette har styret søkt på de tilskuddsordninger som er laget for idretten i forbindelse med pandemien, og har
således demmet opp for store deler av de økonomiske tapene vi så komme. Styret har i perioden styrket
egenkapitalen som setter oss i posisjon til å fortsette investering i og driften av anlegget på Kongsberg
Motorsenter videre fremover.
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Resultater oppnådd av medlemmer, ikke nevnt under grenene:
NMK Kongsberg har i 2020 hatt 15 utøvere, utover det gruppene har redegjort for, som har deltatt i NM og NC i
følgende grener: Bakkeløp, Jr. cup Crosskart, Racing, Rally, Rallycross,, Shortcar.
Av titler nevner vi:

NORGESMESTERSKAP 2020
RACING:
Klasse GT4
2. plass – KNUT EIRIK KNUDSEN - CITROÊN DS3 CUP R - NMK KONGSBERG
Klasse 9B : HISTORISK RACING PERIODE G
2. plass – JOHN A. JOHANSEN - MINI 1275 GT - NMK KONGSBERG
Klasse 10B: HISTORISK RACING PERIODE H, I og J
1. plass – MATHIAS HAVDAL - PORSCHE 911 CARRERA - NMK KONGSBERG
SHORTCAR:
Klasse: Shortcar Bandit
1. plass STIAN FJUKSTAD - SHORTCAR HONDA - NMK KONGSBERG

NORGESCUP 2020
RALLY:
Klasse 8
2. plass - JAKOB HVAMBSAHL - VOLVO 940 - NMK KONGSBERG

NMK Kongsberg gratulerer alle med flott innsats!
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Klubbens organisering i 2020
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Hovedstyret
–
–
–
–
–
–
–

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
o I tillegg er Gokart gruppen og MX
gruppen representert i hovedstyret.
o Sportskomiteen og banekomiteen til
bilcross er representert i
hovedstyret
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Leder
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Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Gokart
–
–
–
–
–
–
–

Leder
Leder kioskgruppe
Leder sportskomité
Leder banegruppe
Kasserer
Medlem - Webansvarlig/data
Medlem – Trening, kurs og rekrutering
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