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Verv i eksterne organisasjoner dekket av NMK Larvik medlemmer:
*Sverre Willoch har deltatt i NMK’s lovkomite.

Styrets arbeid:
Styremøter
Det er avholdt fire styremøter hvor av i snitt åtte saker er behandlet pr. møte.
Gjennomførte løp
NMK Larvik har i 2016 gjennomført tre løp: Autoslalåm lørdag 16. april i Indre Havn,
Larviksprinten lørdag 25. juni i Lågendalen og NM finalen i Bakkløp 1 & 2. oktober på
Hegdal Industriområde. Vi må si at alle disse løpene har høstet masse ros til klubben, og
gode inntekter til videre drift.

Aktiviteter/resultater 2016:
NMK Larvik har lagt et flott år bak oss med gode resultater flotte arrangement og god
økonomi.
Et spesielt høydepunkt var når NMK Larviks egen Ada Marie Hvaal i forbindelse med
Norsk Motor Klubb's (NMK) jubileumsfeiring ble invitert til audiens på slottet og
gallamiddag. Hans Majestet Kongen er æresmedlem i NMK og har vært det siden 1955.

NMK Larvik har aktive utøvere innenfor de fleste motorsportsgrener innenfor bilsport.
Flere av våre utøvere har i 2016 levert bra sportslige resultater.
Rallycross:
NMK Larvik har til sammen hatt åtte førere som har kjørt alle, eller noen runder i
rallycross NM. I tillegg har Helene Hvaal og Helena Abrahamsen kjørt full runde i
Juniorcupen. Resultatene ble som følger:
Rallycross klasse 1:
4. plass
5. plass
6. plass
10. plass
16. plass

Knut Øystein Haaland
Trond W. Marthinsen
Ada Marie Hvaal
Martin Kjær
Marte Marthinsen

23. plass

Lina Maria Holt

Rallycross klasse 3:
25. plass

Kenneth Sundet

Rallycross supercars:
11. plass

Ada Marie Hvaal

Rallycross juniorcup:
2. plass
10. plass

Helene Hvaal
Helena Abrahamsen

Bakkløp:
NMK Larvik har til sammen hatt seks førere som har kjørt NM i bakkløp, og de har
følgende resultater:
Bakkløp klasse 1:
3. plass
7. plass

Trond W. Marthinsen
Marte Marthinsen

Bakkeløp klasse 3:
12 plass
19. plass
20. plass

Kenneth Sundet
Hans Sigurd Foldvik
Richard Foldvik

Bakkeløp klasse 6:
7. plass

Harald Larsen

Under premieutdelingen til Bilsportforbundet hadde vi to førere som ble tildelt
medaljer: Helene Hvaal fikk sølv i juniorcupen og Trond W. Marthinsen fikk bronse i
bakkløp’s NM. I tillegg fikk Trude Marthinsen tildelt Team Supernasjonals hederspris
for ”mangeårig innsats i norsk motorsport og være til inspirasjon for neste generasjons
kvinnelige bilsportutøvere”
NMK Larvik gratulerer!
Bilcross:
Det er moro å se at det spirer og gror i klubben. I år har vi fått flere unge bilcrossførere,
Den med best resultat etter sesongen er vel Christian Hobæk som kjørte inn til en sterk
åttende plass i Juniorlandsfinalen, og vant Bøcupen og Sølvcrossen. Sølvcrossen vant
også Lina Maria Holt i dameklasen, og Tim Bernhardsen i RCN. Vi gratulerer!

Formel K:
Det er kjørt 1 supertrening og avholdt 2 lisenskurs på Geiteryggen.

MX sesongen 2016:
I sammenheng med Allstar har det vært arrangert en Alf Grorud Cup her har Jonas
Gjestrum Bergesen vist ved de deltagelsene han har vært med på at han fortsatt er i god

Kristoffer Wiking Børresen kjører i klassen for 125 ccm har deltatt i flere
treningssamlinger og lokale løp, han skadet seg dessverre i fjor sommer å må holde seg
borte fra sykkelen frem til mai i år.

Eirik S. Olsen-Nalum 8år kjører i klassen for 65ccm, her er det ikke rangering. Men
Eirik har også deltatt i mange trenings samlinger på Østlandet og i Sverige.

Medlemsmøter:
På grunn av dårlig oppmøte de tidligere år har klubben valgt å bruke sine krefter på
andre ting enn medlemsmøter. Men vi følte at behovet var tilstede før NM finalen i
bakkeløp da ble det arrangert ett møte til info ang arbeidsoppgaver. Mange medlemmer
møtte opp og vi føler at det var til stor hjelp før gjennomføringen av selve løpet.
Da vi så tilbake på året var vi stolte av våre medlemmer og viljen til å stille opp for
klubben. Vi ønsket og gjøre litt stas på de, og viste at mange var nysgjerrig på resultater
etter løpene. Vi valgte derfor å invitere til en pizzakveld, og det var hyggelig å se at 28
medlemmer koste seg litt.
Vi takker for fantastisk dugnadshjelp under alle våre tre løp i 2016, dere er unike!

Regnskap:
Det er ført av Nome Regnskaps Center AS avdeling Larvik ved Gunn Eva Jørgensen, og
revidert av kontrollkomiteen. NMK Larvik har hatt ett meget godt økonomisk år i 2016.
Resultatet viser ett overskudd på totalt kr 139 000,-. Overskuddet kommer både fra den
ordinære driften, men særlig bidrar de arrangementene klubben gjennomførte.
Styret foreslår for årsmøtet at kr 100 000,- overføres fra klubbens driftskonto til fondet,
med henholdsvis kr 50 000,- fra drift- og rallykontoen.

Kontrollutvalgets rapport:
Kontrollutvalgets rapport som også inkluderer revisjon av klubbens regnskap er
gjengitt i vedlegg 4 til saklisten. Styret tar til etterretning de svakhetene som beskrives
og anser at dette er mulig å forbedre i løpet av 2017.

Medlemsoversikt for 2016.
NMK Larvik hadde ved årsskiftet registrert 106 betalende medlemmer hvorav 15
kvinner.
Fordeling pr. kontingentkategori:
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Fordeling pr. interessekategori:
*47 stk bil
*14 stk motocross
*14 stk rally
*12 stk bilcross
*5 stk rallycross
*5 stk formila kart
*2 stk shortcar
*1 stk trail
*1 stk speedway
*1 stk drifting
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Vi fikk 8 nye medlemmer i 2016.
Reduksjonen i medlemstallet har sammenheng med den oppryddingen som er gjort
sammen med NMK sentralt for å fjerne medlemmer som var meldt ut, eller som ikke
hadde betalt. Vi hadde ved inngangen av året registrert 170 medlemmer. Frafallet
fordeler seg slik:




2 har byttet klubb
20 har åpent medlemskap dvs ikke betalt og ikke formelt avsluttet medlemskap
Øvrige har avsluttet medlemskapet
Styret har i samarbeid med NMK sentralt sendt ut tilbud til de 20 med åpent
medlemskap om å fortsette medlemskapet dersom de betalte kontingent for 2017.
Dessverre har foreløpig ingen av disse betalt kontingent.

