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Årsberetning 2019 

* 

Styrets beretning 

 

Styret har i året 2019 bestått av følgende: 

Leder: Ole Martin Langvold  

Nestleder: Terese Osufsen 

Sekretær: Monica Johansen   

Kasserer: Vidar Ørseng  

Styremedlem: Roger Osufsen (trukket seg ila perioden) 

Styremedlem: Bjørnar Lauritzen 

Styremedlem: Svein Strøm  

Varamedlem nr 1: Ann Karin Jørgensen 

Varamedlem nr 2: Kenneth Dybhavn 

Varamedlem nr 3: Hans Runar Kynningsrud (trukket seg ila perioden) 

 

Revisor: Marit Olsen  

 

Valgkomite: Elfrida Lund  (Leder) 

                      Nils Femmen 

                      Stian Christoffer Moen   

 

 

 

  



Klubben 

Klubben har pr dato 145 registrerte medlemmer. Har ingen fast tilhold sted men bruker lokalen til 

den lokale Amcar klubben på Hafslundsøy til medlemsmøtene. Styremøtene har primært vert lagt til 

lokalene til Industriservice as. Klubbens eiendeler er lagret «litt rundt om» Noe hos Svein, noe hos 

Ole Martin, Lars, Sven-Erik, Terje og Roger har også noe.  

Styret har etter litt endringer underveis rykket varamedlem Kenneth Dybhavn opp på styreplass da 

Roger Osufsen trakk seg. Hans Runar Kynningsrud ble bestemt ikke skulle erstattes da vi fremdeles 

hadde en vara.  

 

Gjennomførte Aktiviteter i 2019: 
 
Julemiddag 18 januar 
Årsmøte 22. Februar  
Porsche Roll-out   
Teknisk arrangør Racing NM på Rudskogen motorsenter 3-5 mai 
Arrangør radical 13. juni  
Teknisk arrangør Racing NM – «Asfalt classic» ved Rudskogen motorsenter 16-18 August 
Teknisk arrangør ved Porsche festivalen 13-14. September 
Power drift final fight på Gardemoen - 21-22 september 
Medlemstur til Oslo motorshow 25 0ktober 
NMK Sportsmøte Clarion hotel & congress – Trondheim 8-10 november 
 
 
Vi har i tillegg hatt representanter fra klubben på alle Racing NM runder i 2019 
 
Det har også vært forskjellige arbeidsmøter i forbindelser med løps aktiviteter på Rudskogen 
motorsenter og Gardemoen/drifting.  
 
Alle de arrangerte løpene har fått gode tilbakemeldinger. Styret og arrangementskomiteer har 
videreformidlet dette til våre funksjonærer. Finaleløpet i drifting på Gardemoen klarte også og 
stoppe flytrafikken på OSL pga dekkrøyk, etter ombygging av bane og vinden som tok seg opp kunne 
heldigvis finalene fullføres 
 
 
Medlemsmøter. 
Det vært arrangert medlemsmøter første torsdag i hver mnd på Amcar huset på Hafslundsøy. Her er 
det vært forskjellige møte temaer. Oppslutningen har vært noe varierende men den «faste» gjengen 
har vært flinke til å møte opp. Kunne ønsket oss flere av klubbens «øvrige» … medlemmer også 
tilstede. Ved kurs eller større settinger har det kommet flere, noe klubben bør satse videre på  
 
 
Styremøter. 
Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 44 saker  
 
 
Øvrig   
 
Klubben sliter litt med å kunne skaffe nok funksjonærer for å arrangere ”stor” løp ved Rudskogen 
motorsenter, dette har vært bedre enn i 2018, men må jobbes mer med. Vi vil før kommende sesong 



arrangere funksjonær kurs og jobbe tett på NMK´s funksjonær komite for å forsøke å få til en status 
heving av funksjonær jobbene. Dette er en styreprioritert oppgave. I tillegg har det kommet på plass 
en fast funksjonæransvarlig for 2020 sesongen  
 
Prosjekt 
Klubb hus. 
Klubben anskaffet en brakkerigg i 2014. Prosjekt klubbhus brakkerigg ble skrinlagt og andre løsninger 
brunget på banen i 2018. Dette prosjektet har kostet klubben mangfoldige kroner, og klubben har 
bestemt seg for å finne annen løsning for klubbhus. Brakkeriggen er nå gitt bort som den står. Noen 
brakker er hentet, noen kan ikke berges. Disse betaler klubben for å få fraktet vekk.  
 
Representasjon: 
Klubben har følgende medlemmer med i div. styrer og komiteer: 
Terese Osufsen – NMK funksjonær komite 
Helen Thorgersen – NBF Drifting, Racing og eventseksjon 
 
 
Prestasjoner: 
Henrik Aasberg– 2. plass i NMK mesterskapet i pro2 
                           -   4. plass i NC pro2  
Eirik Sjøberg - 19. plass i NM drifting PRO 
Stian Theodorsen - 8. plass i GT 5 
Ole Eklund - 13. plass i GT 5 
Geir Brynhildsen - 5. plass klasse 8C Historisk racing  
Ola Svendsen - 10. plass klasse 8C Historisk racing 
                         - 19. plass Klasse 10B Historisk racing 
Anders Hansen - 16. plass klasse 9C historisk racing  
  
 
Annet: 
Idrettsforbundet har innvilget oss en pengestøtte på kr. 25.298,-  
 
 
 
Videre ønsker vi å takke alle som har vært med og hjulpet oss i forrige sesong, Og ser frem imot en 
aktiv ny sesong med mange kreative oppgaver og utfordringer Og ikke minst med de mange  
 
Sarpsborg 04.01.19 
 
 
___________________________ 
Terese Osufsen 
nestleder NMK Sarpsborg – Rudskogen.  
 
 
 
  


