
Årsberetning for NMK Kongsberg 2016 
 

Styret har bestått av 
• Vidar Sten-Halvorsen, Leder 

• Vidar Lande, Nestformann 

• Anne Becker, Sekretar 

• Geir Bjorhovden, Styremedlem 

• Siw Renate Sjøstrand, Kasserer  

• Ruth Helene Ramberg, Representant fra MX 

• Steinar Guttormsen, Representant fra Gokart 

• Linn Sundet/ Steffen Hagen, Representant fra Bil 

• Suppleanter 

o Roger Jensen 

o Asbjorn Lund 

 

Styret har avholdt 11 regulære styremøter i 2016. I tillegg har ledende representanter fra grenene 

deltatt på sports møter og komite møter hos Forbund og NMK sentralt. Klubbens medlemstall er relativt 

stabilt og vi er nå den største NMK klubben i landet. 

Sportslig har det vært gode resultater i alle grener og vi har talenter som har vist stor framgang og gode 

resultater det siste året. Flere topp plasseringer både nasjonalt og internasjonalt for våre førere, se 

grenenes årsberetninger for detaljer om dette. 

Det har i periooden vært  lagt ned mye innsats i å oppgradere banene og anlegget slik at dette nå 

framstår som moderne,  ryddig og fint. 

Økonomien i klubben er sunn, men det er investert tungt i oppgraderinger så økonomisk disiplin er 

nødvendig framover. Det nye renseanlegget er satt i drift og reduserer utgiftene til tømming av septikk. 

Depotstrøm anlegget er også brukt gjennom sesongen og gir en mye enklere rigging før og etter løp. 

 

Spillemidler for strøm og renseanlegg er mottatt, og vi har også fåttt en tildeling fra Sparebank 1 sitt 

Gavefond til MX vannings anlegg. Dette regner vi med reduserer støyplager og reduserer preppe 

arbeidet på banene. 

 

Kongsberg Kommune ønsker samarbeid med klubben for integrerings prosjekter der ungdom kan 

komme å prøve motorsport. Styret oppfordrer grenene til å etablere slike tilbud i år da dette er god 

hjelp til kommunen, og sikrer velvilje fra dem. 



 

 

Åpen Dag 
 

Vi gjennomførte åpen dag i høst for å markere 100 års jubileumet til NMK. Alle grener hadde aktiviteter  

påsine baner, og utstilling av biler og sykler. Selv med rufsete vær, hadde vi bra oppslutning om 

arrangementet, og vi kommer til å kjøre et lignende arrangement dette året på våren. Dato 21. mai. 

 

 


