ÅRSBERETNING NMK HAMAR 2017
Styret har i denne periode vært følgende:
Leder: Børger Brænd.
Nestleder: Guro Buvik.
Kasserer: Morten Karset.
Sekretær: Monica M. Bakkom.
Styremedlem: Geir Gransbråten.

Styremedlem: Kai Roar Skjærbekk.
Varamedlem: Espen Mikkelsen.
Varamedlem: John Erling Korsbakken.
Jr. Representant: Emilie R Pettersen.

Møter:
Det er gjennomført 8 styremøter og 2 medlemsmøter denne perioden. Det er også vært
mange komitémøter i forbindelse med Junior Landsfinalen, som kiosk, bankett, bane,
parkering osv. Rally Hedmarken komiteen har også hatt sine møter til planlegging og
utførelse av Rally Hedmarken.

Økonomi:
Til tross for betydelig investeringer, i blant annet baneanlegg, klubbhus og speakertårn, kom
vi ut med ett godt resultat. Dette har gitt oss betydelig økt egenkapital, i form av verdier i
bygninger/maskiner og ikke minst bankinnskudd. Vi ser tilbake på 2017 som et meget godt
økonomisk år for NMK Hamar. Den viktigste enkeltfaktoren for dette positive resultatet, var
en meget vellykket Juniorlandsfinale.
Det fremlegges regnskap under egen sak.

Hjemmesiden:
Anita Fauskerud Kristiansen har hatt redaktør ansvaret for siden NMK Hamar.no og Ole
Kristian Aasvestad som har vært ansvarlig redaktør for juniorlandsfinalen på web og
Facebook. Det har vært god oppdatering om klubbens aktiviteter, resultater fra klubbens
utøvere på forskjellige løp og god oppdatering av ting rundt JRLF. I tillegg benyttes Facebook,
både til informasjon og reklamering av f.eks. løp og dugnader. Vi har faste 1891 følger her,
men har mange lesere utover dette. På det meste var enkelte innlegg på jrlf sett av nærmere
20.000 personer.

NMKs Sportsmøte/Landsmøte/Premiegalla NMK 2017:
Ble avholdt på Gardermoen 20.-22.10.18. Fra NMK Hamar var det Bjørn Nordby og Geir
Gransbråten som representerte klubben på NMKs landsmøte og sportsmøte.
Følgende medlemmer var også deltakere på NMKs sportsmøte, hvor det ble gjennomført
BC/teknisk- og funksjonærkurs.
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Hans Liberg var med på BC/tekniskkurs. Toril Norby, Guro Buvik og Siv Janne O Bækken
gjennomførte funksjonær kurs, og fikk utsted funksjonærbrikke for godkjent kurs.
På premiegallaen deltok samtlige, og overvar tildelingen av blant annet GULLMEDALJE til Karl
Peder Nordstrand for sine prestasjoner i klassen Crosscart 85cc.
VI GRATULERER

Dragrace:
Det har kommet oss for øret at vi har ett medlem som har gjort en bra sesong innen
dragrace i 2017. Jon Venstad, som kjører en kompressormatet 1979 Buick Skylark, endte
sesongen på en 3 plass i NM serien "Pro ET" Dette er Norges største klasse innenfor sporten
om man ser på antall Team/ førere. Han ble også nr 2 i Europa serien NDRS "Pro ET Central".
Det er utrolig gøy med "nye" førere og klasser som representerer NMK Hamar rundt omkring
i inn og utland. Kanskje vi kan få til en dag hvor han kan vise frem og fortelle oss litt om
sporten han driver med.
VI GRATULERER

Aktiviteter:
Årsfesten ble avviklet 25 Februar på Ådalsbruk Samfunnshus. dette ble en hyggelig
sammenkomst med funksjonærer og utøvere. Klubbmestere fra klubbløpet fikk sine
velfortjente premier.
I 2017 har vi arrangert 5 bilcross løp, med god deltagelse. Vi må jo dra frem Junior
landsfinalen som årets "høydare" dette ble et arrangement slik vi hadde håpet det skulle bli.
Det vil bli fremlagt en egen Årsberetning av dette løpet. Vi hadde 11 førere fra vår klubb som
kvalifiserte seg til dette løpet, førerne hadde litt stang ut på selve løpsdagen, men de
representerte klubben på en FANTASTISK måte uansett resultat.
Klubbløpet ble kjørt sammen med NMK Elverum den 30.9.17 på Vendkvern Motorbane.
Rally Hedmarken ble arrangert den 23.9.17 og var nok en gang en suksess for førere og
publikum. Det vil fremlegges egen Årsberetning for Rally Hedmarken.
Vi har gjennomført treninger på onsdager gjennom hele sesongen, med stor oppslutning fra
både egen klubb og klubber i nær og fjern (Kristiansand/Orkla).
Vi har hatt 22 dugnader fra april til Oktober. Det har også vært stor dugnadsinnsats utover
dette, hvor enkelte medlemmer har utmerket seg, og tatt et stort ansvar. Mange har bidratt
til at vi ble ferdig med det som vi hadde planlagt for å kunne arrangere Juniorlandsfinalen
2017.
Av det som har blitt gjort kan følgene nevnes:
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•
•

•
•

Siste byggetrinn av Klubbhuset
Flyttet og renovert speakertårnet
med juryrom, resultatsekreteriat
og tårnet.
Flyttet kiosk opp.
Nytt el.inntak, nytt el.opplegg til
publikumskiosk, startbu og opprop.

•
•
•

Fremføring av vann/kloakk og
tilkoblet dette.
Oppgradering, utfylling, planering
av øvre depo/publikumsplass
Oppgradering bane, etter pålegg
fra baneinspektør

Medlemmer:
Betalende medlemmer i 2017 var 150stk. Dette er stabilt sammenlignet med årene før.
Mange av NMK Hamar sine medlemmer har i 2017 vist seg frem positivt i flere finaler på
arrangementer rundt omkring i hele Norge, men også i utlandet. Vi er stolte av hver og en av
dere, som representerer klubben vår på en FANTASTISK måte.
En ekstra gratulasjon til Jon Venstad for hans prestasjoner i inn og utland samt Karl Peder
Nordstrand for hans Gull i NM Crosscart 85cc og seier i NEZ mesterskapet (Nord Europeiske
mesterskap)

Sluttord.
Klubben står nå på et solid økonomisk fundament og med et flott anlegg som vi har
ambisjoner om å utvikle. Med en langsiktig, tinglyst leiekontrakt for området(35år) kan vi
også gjøre ønskede investeringer med lang trygg tidshorisont. Styret vil få takke
medlemmene for et godt NMK Hamar år. En spesiell takk til den "faste" dugnadsgjengen som
har tilbrakt utallige timer på Vendkvern til det beste for klubben. Et stort TAKK til DERE. Vi
håper på fortsatt engasjement, meninger, ris/ros til å utvikle klubben i den positive
retningen vi synes vi er godt i gang med.
NMK Hamar trenger DERE videre til å være med videre i denne prosessen.
Brumunddal 13.2.17
Børger Brænd
Leder

Guro Buvik
Nestleder

Monica M. Bakkom
Sekretær

Emilie R Pettersen
Jr. representant

Geir Gransbråten
Styremedlem

Morten Karset
Kasserer

Kai Roar Skjærbekk
Styremedlem

John E. Korsbakken
Varamedlem

Espen Mikkelsen
Varamedlem
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