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ÅRSBERETNING 2018 

Styret 2018: 

 

Leder:  Guro Haug Buvik 

Nestleder: Ole Kristian Aasvestad 

Kasserer: Morten Karset 

Sekretær:  Monica M Bakkom

 Styremedlem: Geir Gransbråten 

Styremedlem: Martin Sveen  

Varamedlem: Ole Kristian Aamodt 

Varamedlem: John Erling Korsbakken  

Jr. Representant: Silje Gjenga Lund 

Møter:  

Det er gjennomført 14 styremøter og 4 medlemsmøter/klubbkvelder denne perioden. Det har også 

vært avholdt møter i Sportskomiteen i forbindelse med løpsplanlegging/arrangementer. Rally 

komiteen har hatt sine møter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Rally Hedemarken.  

Økonomi:  

2018 har vært et stabilt økonomisk år for NMK Hamar. I forbindelse med ny banegodkjenning er det 

gjort nødvendige og pålagte utbedringer av banen. Videre er speakertårn/dommertårn ferdigstilt. Ny 

opprops bu er anskaffet, likedan ny vanningsvogn og tauebil. Nye kiosker er påbegynt og det er gjort 

ikke ubetydelig arbeid i å forbedre publikumsområdet. Våren 2018 ble vi tildelt kr 75.000 fra 

Sparebankstiftelsen Hedmark, som tilskudd til utbedring av anlegget vårt. Regnskap fremlegges 

under egen sak 

Sosiale medier: 

Klubben bruker sosiale medier aktivt for informasjon, markedsføring og kommunikasjon med 

medlemmene. Dette blir enda viktigere i årene fremover. Her legger vi ut terminlisten, info om 

dugnader, løp, klubbkvelder etc. Ole Kristian Aasvestad har administrert klubbens webside, 

nmkhamar.no, og vår Facebook. Det har vært god og løpende oppdatering om klubbens aktiviteter 

og resultater fra klubbens utøvere på forskjellige løp. Vi har blant annet 2500 følgere på Facebook.  

Sportsmøte /Premiegalla NMK 2018  

Sportsmøte /Premiegalla NMK 2018 ble i år avholdt på Farris Bad, Larvik den 19-20 oktober 2018. Fra 

NMK Hamar var Geir Gransbråten, Stine og Sølvi Brænd, Bjørn Nordby og Dag Nordstrand til stede i 

Larvik. Stine og Sølvi deltok også på løpssekretærkurs.  

Vi hadde søkt om tildeling av Landsfinale BC Senior/Åpen, for 2020, men nådde ikke opp denne 

gangen. 

Karl Peder Nordstrand mottok sin gullmedalje i Crosscart-cupen, klasse 85cc.  

VI GRATULERER! 
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NMK Hamar ble også hedret med to arrangørpriser: 

1. For årets arrangement i Crosskart (NM-runden i august) 

2. Som årets arrangør i Rally (Rally Hedemarken, årets siste NM-runde) 

Bilsport 18 Konferanse 

Bilsport 18 Konferanse ble avholdt på Clarion Hotel & Kongress Oslo den 30.11.18/02.12.18 Her var 

klubben representert ved Guro Buvik, Lars Erik Aasvestad, Børger Brænd og Roar Bakkom. 

Roar Bakkom gjennomførte teknisk kurs, samt Tor Olav Østlund gjennomførte løpsleder/jury kurs. 

Aktiviteter: 

I 2018 har vi arrangert fire bilcross løp, en NM-runde i Crosskart og en NM-runde i Rally (Rally 

Hedemarken). Alle løp med god deltagelse. 

 

NMK Hamar deltok med egen stand/utstilling i Hamar sentrum i regi av Hamar Kommune. Her stilte 

vi med flere løpsbiler og to innleide race simulatorer. 

 

På Vendkvern har det vært fri trening hver onsdag gjennom hele sesongen, med stor oppslutning av 

egne og utenforstående utøvere. 

 

For Rally Hedemarken 2018, fremlegges egen Årsberetning. 

 

Årsfesten 2018 ble avviklet 24. februar på Vårtun. Dette ble en hyggelig sammenkomst med 

funksjonærer og utøvere. Klubbmestere fra klubbløpet fikk sine velfortjente premier.  

Medlemmer:  

Vi hadde i 2018, 229 medlemmer. Dette er noe lavere enn i 2017. Det må være et mål å jobbe aktivt 

med rekruttering av både førere og støttemedlemmer. 

Medlemsmassen representer flere motorgrener, blant annet crosskart, rallycross, rally, racing, 

dragracing, drifting og med bilcross som den desidert største. 

Medlemsmassen fordeler seg på kjønn: 

Kjønn Antall %-fordelt 

Jenter 39 17 % 

Gutter 190 83 % 

Sum 229  
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Medlemsmassen fordeler seg på alder:  

Alder <13 år 13- 18 18 - 35 35-50 50-67 >67 år Sum 

Antall 4 25 75 81 36 8 229 

%-fordelt 2 % 11 % 33 % 35 % 16 % 3 %  

Sluttord  

Klubben står på et solid økonomisk fundament og med et flott anlegg som vi har ambisjoner om å 

videreutvikle. Med en langsiktig, tinglyst leiekontrakt for området (34 år) kan vi også gjøre ønskede 

investeringer med lang trygg tidshorisont. 

Styret vil få takke medlemmene for et godt NMK Hamar år og en spesiell takk til den "faste" 

dugnadsgjengen som har tilbrakt utallige timer på Vendkvern, til beste for klubben. 

Vendkvern, 25.02.19  

 

 

 

Guro Buvik   Ole Kristian Aasvestad   Monica M Bakkom  

Leder    Nestleder    Sekretær  

 

 

 

Morten Karset   Geir Gransbråten   Martin Sveen 

Kasserer   Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

John E Korsbakken  Ole Kristian Aamodt   Silje Gjenga Lund 

Varamedlem   Varamedlem    Jr representant 

 

 

 
 


