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Kongsberg MX/enduro

Årsberetning for sesongen 2016
Styret har bestått av:
Leder: Pål Øen Hansen
Nestleder: Ruth Helene Ramberg
Kasserer: Reidun Kjørstad
Sekretær: Roger Berntsen
Styremedlem: Bård Konglevoll
Styremedlem: Christian Berg
Valgkomite: Tom Ivar Jæger
Valgkomite: Magnus Hoel

Styret har hatt 12 styremøter hvor 53 saker med underposter og oppfølging er blitt behandlet.
Vi har i år vært representert med tre personer på motorsportkonferansen 2016, samt to på
arrangørkonferansen i enduro. En person har deltatt på teknisk kontrollant kurs, og en har tatt trener
1 kurs. Vi har også fem delegater til forbundstinget i april 2017.
I 2016 ble det arrangert klubbcup, bestående av to klubbløp i enduro, samt ett i MX.
Sommercupen var igjen på Basserudåsen i fellesferien, og dette ble en stor suksess. På
seinsommeren arrangerte vi nok en gang Kongsberg Grand National på Heistadmoen, og som alltid
er dette et meget populært enduro-løp. På tross av fantastisk dugnadsinnsats, meget god deltakelse
og tilskueroppmøte ser vi at løpet så vidt bærer seg økonomisk. Arrangørgruppa vil derfor gjøre
noen endringer for løpet i 2017, i håp om at løpet skal gi noe mer overskudd.
De siste årene har det blitt gjort en formidabel innsats for å bedre klubbens økonomi. Dette har ført
til at vi i 2016 kunne gjøre en del utbedringer, og fortsette utvidelsen av lille-banen. Vi går inn i
2017 med en økonomi som gir klubben litt mer spillerom vedrørende vedlikehold og utvikling av
anlegget. Og med ansvarsgrupper innen arrangement, bane og dugnad, samt ivrige medlemmer har
vi stor tro på at vi sammen får til det vi vil.
I 2016 har vi fått flere lokale bidragsytere: Carlsen Fritzøe, PK Hus, Haukjem Blikk avd.
Kongsberg og Arbo har alle bidratt med midler og/eller materialer til bestemte formål på anlegget
vårt i 2016. Vi kan ikke få takket de nok! En annen fantastisk nyhet er at det ble søkt på
Sparebankens gavefond, og vi fikk tilskudd på hele kr. 200 000,- øremerket til vanningsanlegget
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vårt!! ☺
NMK Kongsberg MC er en av Norges største klubber på to hjul, og det vises resultatmessig både
nasjonalt og internasjonalt. Martin Fredriksen vant MX Åpen i All Star-cupen, og fikk en god 7.
plass sammenlagt i NC-cupen. Han stilte også til start på lag-NM på klubbens første-lag, med Remi
Knutsen og Eivind Sandholm. Her kjørte de inn til en fantastisk 8. plass i A-finalen. Andre-laget
bestående av Thor Christian Hove Jensås, Roger Sundet og Robin Karlsen gjorde det også veldig
bra, og kom på en god 2. plass i B-finalen. I 2017 arrangerer Lunner nok en gang lag-NM, og det
hadde vært utrolig moro om vi kunne stille med et 85-lag også.
I EM i ekstrem-enduro har Anders Becker Johansen nok en gang vist hva han er god for, med en 3.
plass sammenlagt!
Nasjonalt gjør vi det også godt i NC enduro, med 2. plass sammenlagt i elite til Pål Anders
Ullevålseter, samt 1.plass til Magnus Berg og Øystein Kjørstad i klassene Junior Rekrutt og Senior.
En fantastisk innsats av alle våre utøvere i 2016 – vi gleder oss til 2017!
Gjennom hele 2016 har det vært høy aktivitet både på crossbanen på Basserudåsen og i enduroløypa på Lampeland. Klubbens medlemmer, kjørere, preppemannskaper og dugnadsgjeng, enten de
kjører MX eller enduro, skal med andre ord ha en del av æren for at klubben går som den gjør.
Med fokus på tæring etter næring også i 2017, håper vi at den positive utviklingen fortsetter!
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