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Kongsberg MX/enduro

Årsberetning for sesongen 2017
Styret har bestått av:
Leder: Ruth Helene Ramberg
Nestleder: Tina Martinsen
Kasserer: Reidun Kjørstad
Sekretær: Roger Berntsen
Styremedlem: Bård Konglevoll
Styremedlem: Tor Øyvind Grinna Leander
Valgkomite: Tom Ivar Jæger
Valgkomite: Magnus Hoel

Styrets arbeid
Styret har hatt 11 styremøter hvor 56 saker med underposter og oppfølging er blitt behandlet.
MX/enduro har vært representert ved alle hovedstyremøter i NMK Kongsberg.
Spesielle saker
Fremdriften til vanningsanlegget har vært en viktig sak gjennom hele sesongen. Det er foretatt
kartlegging av hvor rør/ledninger ligger, samt byttet og flyttet en stor andel spredere. Det gjenstår å
legge ny strømkabel fra klubbhus til kiosk og omgjøring av sikringsskap i kiosken. I tilegg må det
monteres styringsskap og pumpe i «ny» kontainer, samt koble eksisterende pumpe/tanker til ny
pumpe og tank. I slutten av 2017 ble tilførselen på Basserudåsen gjort om fra 240V til 400V, som
betyr at per nå er det ikke strøm i kiosken. Vi er med andre ord helt avhengig av få orden på
strømmen før oppstart våren 2018.
Utvikling medlemstall
År
Antall medlemmer MC

2015
142

2016
192

Aktivitet
Vi har vært representert med to personer på motorsportkonferansen 2017, samt to på
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arrangørkonferansen i enduro. Vi har ferdigutdannet en teknisk kontrollant.
I 2017 ble det arrangert klubbcup, bestående av to klubbløp i enduro, samt to i MX. Rett i underkant
av 100 store og små medlemmer var med på klubbcupen, som vi er veldig fornøyde med. På
seinsommeren arrangerte vi nok en gang Kongsberg Grand National(KGN) på Heistadmoen. Dette
ble en suksess med 150 deltakere, og ett godt økonomisk resultat. NMFs endurokomite premierte
KGN med «Årets arrangør 2017».
I løpet av 2017 har det vært 60 treningsdager på Bassrudåsen og 100-130 treningsdager på
Lampeland. Samt 2 treningssamlinger i motocross, og 3 i enduro. Det har vært høy aktivitet på
klubbens områder dette året!
NMK Kongsberg er helt avhengig av dugnadsinnsatsen til klubbens medlemmer. Bare på
Basserudåsen er det brukt 175t i hjullaster, to helger i gravemaskin, 5 fellesdugnader i tillegg til
dugnader i privat regi. Kioskdamene hadde 260t med forberedelser og tid i kiosken/-e. På toppen av
dette har vi arrangert fire klubbløp, hvor to har vært avholdt andre steder enn på Basserudåsen, samt
Kongsberg Grand National som aleine er rundt 200 dugnadstimer. Styret ønsker å takke
kioskdamer, preppegruppa, treningsansvarlige, endurogjengen og foreldre for en fantastisk innsats i
2017. Vi håper dere er klare for 2018.
Resultater
NMK Kongsberg er en klubb som gjør det godt i de nasjonale konkurransene. Som resultatene viser
så har vi ikke bare flinke, unge utøvere, men også voksne utøvere. Vi kan vel si at vi er best i «old
boys» cross;)
Motocross
5.plass i NM MX2 – Mikkel Mikkelsen
6.plass Østlandscup Åpen klasse – Martin Fredriksen
1. plass All star mx, 66+ - Knut Bratlie
3. plass All star mx 66+ - Øyvind Rånes
3. plass All star mx 50-60år – Roger Sundet
Enduro
1.plass Norseman Extreme Enduro, hobby klasse – Pål Vaarala
2.plass Norseman Extreme Enduro, hobby klasse – Dag Håkon Fjeldheim
6.plass Norseman Extreme Enduro, hobby klasse – Kjetil Klausen
1. plass Tiurleiken, elite – Anders Becker Johansen
2.plass Tiurleiken, elite – Pål Anders Ullevålseter
2.plass Tiurleiken, bredde 1 – Tor Øyvind Leander
2. plass NC, veteran – Jon Svartdal
4. plass breddecup – Alexander Østenengen

Økonomi
Grenen har ett økonomisk resultat som viser at vi er avhengig av å arrangere løp med overskudd.
Side 2

Årsberetning for sesongen 2017

Årsmøte 21. februar 2018

Crossbanene på Basserudåsen går tilnærmet i null, hvis man sammenlikner inntekter på baneleie og
kostnadene til vedlikehold. Med bakgrunn i dette har styret vedtatt å øke baneleien. Sesongkort vil
forbli uendret. De siste årene har vi også hatt enduro- og crossbane på Lampeland, som til nå, kun
har gitt inntekter til klubben. Nå er det nødvendig å gjøre utbedringer på disse banene, og styret har
vedtatt at det skal brukes 15 000,- på dette.
Som nevnt, så er vi avhengig av arrangementer med overskudd, men ikke minst givergleden i
lokalmiljøet. Som tidligere år har Carlsen og Fritzøe sponset store mengder materialer og skruer. Vi
fikk også fire sponsorer til lag-NM: Ingebo Maskin AS, Carlsen og Fritzøe, Svein Rust Eiendom og
Red Racing Motortecnic. Midlene fra disse var med på å dekke påmeldingsavgift og genser til 3 lag
(9 utøvere). BilXtra Steglet, Motorsyklisten og 24mx sponset sperrebånd og premier til Kongsberg
Grand National, og Meny Brekke leverte mat og drikke til reduserte priser. En stor takk til alle
sammen!
Tusen takk for ett fantastisk 2017 – om som vi alltid sier: vi gleder oss til neste år!
Med vennlig hilsen
Styret
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