Styrets årsberetning 2020
2020 går inn i historien hvor Covid-19 styrte en hel verden. Den la en demper på all aktivitet, noe
som også preget vår klubb. Møtevirksomheten har heller ikke vært helt som vi ønsket, med stadig
nye restriksjoner og forbud mot å møtes. Allikevel har styret i NMK Larvik avholdt fire styremøter. Og
også i 2020 fant vi en åpning til å gjennomføre klubbløp sammen med NMK Grenland på Grenland
Motorsport Senter 10. oktober. Vi hadde 13 førere fra klubben til start, og noen stilte også i flere
klasser. Følgende førere ble kåret til klubbmester i 2020:
Bilcrossjunior:
Bilcross dame:
Bilcross åpen:
Rallycross junior:

Mats W. Marthinsen
Helene Hvaal
Trond W. Marthinsen
Jens Hvaal

På grunn av alle restriksjonene ble det vanskelig å planlegge et sprintrally, da alle arrangement ble
berammet til høstsesongen. Det var mange klubber som kjempet om de samme helgene, og
gjennomføringen krevde mange flere ressurser enn ellers. Vi valgte derfor å utsette til 2021. NMK
Larvik hadde i 2020 78 betalende medlemmer.
Rallycross
Årets NM i rallycross ble kjørt over tre helger, og det var tre førere fra klubben som deltok. Christian
Hobæk stod for den beste prestasjonen og dro i land en sølvmedalje i klasse 2. Mats W. Marthinsen
og Helena Abrahamsen stilte i klasse 1 og endte på en 10 og 17 plass.
Rallycross juniorcup kjøres sammen med NM i rallycross og der hadde vi også to førere med. Jens
Hvaal og Benjamin Tveit Halvorsen, de endte på en 8 og 16 plass.
Rally
I NM i rally ble det gjennomført 5 av 7 runder, men klubben hadde bare en fører med, Anders
Gjestrum-Larsen. Han kjørte et løp i klasse 4 og et løp i klasse 7, hvor han endte på en 38 og 23 plass.
Shortcar
Shortcar NM ble kanskje en av de grenene som fikk gjennomført fest løp i år. Der ble det arrangert 9
NM runder fordelt på 5 helger. Vi hadde en fører med i Shortcar Extreme, Martin Haugberg som
tilslutt endte på en 16 plass.
Bilcross
I bilcross ble løp på løp avlyst utover våren, og alle storløp innstilte. Men noen få arrangører tok
utfordringen på strak arm, og flere av klubbens medlemmer fikk prøvd seg bak rattet også i 2020. Det
gjeveste løpet var vel kanskje Talentracet som ble arrangert på Grenland Motorsport Senter 19-20

september. Her stilte hele ni førere til start fra NMK Larvik. På søndags ettermiddag kunne Mats W.
Marthinsen, Benjamin Tveit Halvorsen og Marte Marthinsen juble etter å ha kjørt seg inn til pallplass
og en gjev sponsoravtale.
Gokart
Gokart Norge måtte dessverre også avlyse alle sine storløp som sommercupen og NM. De var vel
kanskje den grenen som avlyste mest da det er mye lagt opp til familie arrangementer. Klubben har
dessverre ingen aktive førere her, men en ivrig teknisk kontrolant. Ronny Kristiansen har avholdt tre
lisens kurs på Geiteryggen med ca. 7 stk. på hvert kurs.
Ronny har også vært aktiv som teknisk kontrolant rundt om, han har vært på 1 løp på Varna, 2 løp på
Andebu, 2 løp på Kongsberg pluss et regions løp på Kongsberg hvor trening og læring stod i fokus.

Lisensiert medlemmer
NMK Larvik har følgende medlemmer som har funksjonærlisens:
Ronny Kristiansen – Teknisk formel K
Hans Richard Eriksen – Teknisk hastighet
Jonas Broman – Teknisk hastighet
Jonas Broman – Trackalys
Trude Marthinsen – Løpsleder
Trude Marthinsen – Løpssekretær
Sverre Willoch sitter fortsatt i NMK’s lovkomite.
Totalt sett er klubbens økonomi tilfredsstillende, Kostnader og inntekter står i forhold til hverandre.
Klubbens regnskap er ført av Nome Regnskap ved Gunn Eva Jørgensen og revidert av de valgte
revisorene.
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