INVITASJON TIL NMK LARVIK,

NMK Grenland ønsker å invitere NMK Larvik med på forhandling om sammenslåing av
klubbene. Bakgrunnen for invitasjonen er målet om å skape en motorsportsarena for klubber
fra både Vestfold og Telemark. Målet er å skape mer aktivitet og muligheter for nå dagens og
fremtidens aktive. Vi ønsker å skape et anlegg for de aller fleste grener kan representeres og
få muligheten til å utvikle seg.

Anlegget på Luksefjell tilbyr allerede per dagsdato muligheter for motorsykkel, bilcross,
rallycross, crosskart, drifting, rally-trening, shortcar, øvelsekjøring for trafikkskoler og andre
grener. Det jobbes med å bygge en ny asfalt treningsbane slik at også racing kan bli bedre
representert.

Dessverre ser vi med dagens politikk at nye anlegg i nærområdet ikke vil være mulig å
gjennomføre i fremtiden. Vi foreslå derfor at klubbene i fylket slår seg sammen for å bli ett
sterkt lag, som sammen kan skape den beste motorsportsarenaen i landet. Sammen kan vi
raskere utvikle anlegget og mulighetene dette har. Det gir oss muligheter til å spille på flere
og bygge ett større nettverk for frivilligheten.

Vårt mål er å starte forhandlinger mot en sammenslåing, slik at begge klubbers medlemmer
kan få utnytte av de ressursene og mulighetene som finnes på anlegget. Vi foreslår at det
etableres en felles klubb med ett felles navn. For å bevare historien til hver enkelt klubb
foreslåes det å etablere egen historieside på den nye nettsiden. Her kan historikken til klubben
i varetas og videreføre. Samtidig kan et fellesklubbhus være med på å fremme de ulike
historiene via bilder og utstillinger. Slik at den yngre generasjonene kan få et innblikk i hva
som er gjort før og for å komme frem til det vi skaper nå.

Vårt forslag er som nevnt en sammenslåing av klubbene slik at vi blir en ny klubb, med ett
nytt navn. Prosessen for å gjennomføre dette eller andre tilleggsvilkår er vi åpne for å høre. Vi
ønsker at selv ved en sammenslåing skal historien til klubbene kunne videreføres. Om det er
andre forslag enn nevnt ovenfor er vi åpne for å høre dette.

Med vennlig hilsen,
NMK Grenland

