
 

 
Årsberetning FORMEL-K 2015 

 
 
Organisasjon. 
 
Styret har i 2015 bestått av følgende personer: 
 
Leder:      Knut Berge / Morten Misje (f.o.m. juni 2015) 
Nestleder:     Lars Eivind Humborstad 
Sekretær:     Per Berget 
Kasserer:     Henrik Lund 
Material/bane forvalter:   Kåre Humborstad 
Web-ansvarlig:  Sindre Halbjørhus 
Vara/assistent:  Erik Waskaas 
--- 
 
Styrearbeid. 
 
Det er avholdt 2 stk ordinære samt ett ekstraordinært styremøte. 
Styret har bl.a. jobbet med dugnader og hvordan vi kan forbedre banen generelt sett. 
 
Styret har arbeidet noe med å få inn midler til klubben. Dette er en oppgave som skal utvikles og ikke 
minst intensiveres. 
 
Styret har videre jobbet for at informasjon skal bli lettere tilgjengelig for alle medlemmer på web. 
Dette er en kontinuerlig prosess. 
 
--- 
 
Gruppemiljø/medlemsmøter. 
 
Det er avholdt to medlemsmøter, et i januar i forbindelse med årsmøtet for 2014, samt et ekstraordinært  
i forbindelse med endringer i klubbens styre.  
--- 
 
Anlegg og materiell. 
 
Vi begynte også denne sesongen med en dugnad for å klargjøre banen før sesongstart. Dugnadene 
medførte noen driftsutgifter for klubben. 
 
Det er blitt avhold totalt 3 ordinære dugnader og i tillegg mange enkeltinnsatser utenom disse.  
Takk til alle som stilte opp. 
 
Vi har også oppgradert og vedlikeholdt utlånskartene og annet materiell gjennom hele sesongen. 
Tanken er dog at vi skal kvitte oss med en Yamaha kart, da denne aldri blir brukt. 
At vi har utstyr til utlån, blir meget godt mottatt når det kommer nye til banen, og det er noe styret ønsker 
at klubben fortsetter med. 
. 



 

 
 
 
Kurs. 
 
Vi har hatt 2lisenskurs i 2015. Ronny Kristiansen sto for disse og styret ønsker å takke for flott innsats. 
Antall medlemmer var stabilt gjennom sesongen, noen nye har kommet til og det er noe vi setter stor pris 
på, likeså at det kommer nye førere fra begge kjønn.  
Anlegget på Geiteryggen har blitt flittig brukt gjennom året. 
--- 
 
Stevner/løp og trening. 
 
Intensjonen var at klubben skulle avholde to supertreninger i 2015; én på vårparten og én på høsten. 
Dette har dessverre ikke blitt gjennomført, men vi satser på at dette skal gjennomføres i 2016. 
 
Flere av våre medlemmer har deltatt på diverse løp gjennom sesongen og noen har hatt svært gode 
resultater, noe som viser aktører både i og utenfor motorsport at NMK Grenland både har talenter og 
utøvere som markerer seg i sine respektive klasser. Vi ønsker spesielt å trekke frem Jonas H. Rød som har 
hatt en særdeles sterk sesong. Andre som også har gjort det godt er Sondre Kvilekval og Petter Waskaas.    
  
De største gratulasjoner fra styret, klubben og alle medlemmene. 
 
Det har vært god treningsaktivitet i 2015, noe vi er meget fornøyd med.  
--- 
 
Avslutning. 
 
Vi takker alle de medlemmene som har stilt opp på dugnader, organiserte løp og treninger i 2015. 
 
--- 
 
 
Sted, dato 
 
Skien 
15.02.2016 
 
 
Sekretær, Per Berget 
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