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 Sak 1:   

Konstituering.   

A) Godkjenning av innkalling. Innkalling ble annonsert i Avisa Valdres ,på Facebook og lagt 

ut på våre nettsider.   

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.   

B) Godkjenning av saksliste. Sakslisten ble lagt ut på nettsiden til NMK Valdres og delt ut på 

årsmøte.   

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.   

C) Valg av møteleder Forslag:  Styreleder    

D) Valg av sekretær Forslag:                Styrets sekretær      

E)Valg av tellekorps Forslag:   Valgkomiteen   

   

Sak 2:  

Årsmelding for 2020. Styret har i 2020 bestått av følgende medlemmer: Leder Steffen 

Bergum Raaholdt, Nestleder Kai Morten Granli, Kasserer Roar Nordbyhagen, Sekretær 

Karoline Bergum Raaholdt  ,Styremedlem  Kristian Hagen og Styremedlem Sondre Strand. 

Vararepresentant Alexander Hauglid og Vararepresentant Kenneth Madsstuen.   

   

Det er holdt 3 styremøter. Klubben har 61 betalende medlemmer. Det har vært to tv-

innspillinger på banen, Truls Ala Hellstrøm og Helt Harald. Klubben har hatt aktive utøvere 

innen bilcross og rallycross. Meget sterke prestasjoner innen alle våre grener i forhold til at 

vi er en så liten klubb. Vi har også hatt mange aktive funksjonærer innen disse grenene. 

Styret har brukt nettsiden og facebook. Styret føler dette har vært informativt nok.   

Bilcrossgruppa i samarbeid med styret har i løpet av året hatt følgende aktiviteter: Juli: 

Bilcross sommerløp Jr løp og Sr, September: Klubbløp. Trening etter etterspørsel.   

    

  Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes.  

  

Sak 3:  

 Regnskap for 2020 

 Regnskapet for 2020 blir lagt fram av kassereren   

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2020 godkjennes.   



  

  

Sak 4:   

Valg Disse er på valg i 2020/2021:  

Nestleder:     Kai Morten Granli 

Sekretær:     
Karoline Bergum 
Raaholdt     

Styremedlem:   Sondre Strand   

Varamedlem:    Kenneth Madsstuen   

Varamedlem:    Alexander Hauglid   
Kioskansvarlig:    

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:    

Kenneth Madsstuen    

       

  

Valgkomiteens forslag:   

Leder:      Steffen Raaholdt       1år   

Nestleder:    Kai Morten Granli      2år  

Kasserer:    Roar Nordbyhagen       1år   

Sekretær:      Karoline Bergum      2år  

Styremedlem:   Kristian Hagen       1år   

Styremedlem:    Sondre Strand       2år   

Varamedlem:   Kenneth Madsstuen      1år  
Varamedlem:               Alexander Hauglid      1år  

  

Valg av utsendinger til Landsmøte og Ting : Styret plikter å sende minst en.  

Revisor:     Lars Myhre    1år 

Vararepresentant for revisor:  Ørjan Bergum    1år 

Banesjef :                Henning Strand    1år  

Funksjonærsjef:     Rune Karlsen   1år 

Kioskansvarlige:    Åshild Onstad   1år 

Valgkomite:     Monica Heggelund 



   

Sak 5:  

Handlingsplan for 2021 

 Forslag til handlingsplan:   

1. Arrangere bilcross, rallycross, crosskart. Kvalifiseringsløp SR/JR, klubbløp. 

2. Arrangere treninger for BC, BC Junior , Crosskart og RCN.   

3. Holde kurs innen BC.   

4. Verve nye medlemmer    

5. Avholde medlemsmøter ved behov   

6. Inkludere medlemmer i videre drift av klubben.   

7. Reparasjon og vedlikehold av banen.   

8. Kurse nye folk til Løpsledere ,Jury og Løpsekretær.  

9. Dugnadsarbeid  

 

  

Forslag til vedtak: Handlingsplan godkjennes.    

             

Sak 6:  

Budsjett for 2021. Det er ikke utarbeidet budsjett for 2021.   

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å sette opp budsjett ut fra handlingsplanen og den 

økonomiske situasjonen.   

Forslag til vedtak. : Vedtak godkjennes. 

  

Sak 7:  

Fastsetting av medlemskontingent NMK Valdres følger anbefalinger som blir satt fram fra 

NMKs Hovedstyre Kontingenten er som følger: Senior: 550, junior/pensjonist: 350.   

Forslag til vedtak: Medlemskontigentsats godkjennes.  

  

 

 



Sak 8:  

Dugnadsarbeid i NMK Valdres 2021 

Dugnad er mye mer enn bare arbeid på banen før og etter løp og treninger. Dugnadsarbeid 

kan også være å skaffe sponsorer til NMK Valdres og div. andre oppgaver som styret kan 

dele ut. Sponsoravtale-skjema fås dette av styret og alle medlemmer har ansvar for å prøve 

å skaffe sponsorer. Dette vil bli mer og mer viktig utover for å kunne finansiere videre 

baneutbygging.  

Forslag til vedtak: Styret dirigerer oppgaver til sjåførene i klubben. Styret gis fullmakt til å 

”premiere” de som gjør en ekstra innsats. (F.eks Gratis startkontigent)    

Forslag til vedtak: Dugnadsarbeid i NMK Valdres godkjennes.    

  

Sak 9:  

Funksjonærer ved hastighetsløp. Det ordnes slik at disse kan påføres ordinært 

påmeldingsblankett. Fører fra NMK Valdres melder på minimum 1 funksjonær sammen med 

sin egen påmelding for å få starte. Antallet funksjonærer som førere skal ha med seg til løp 

som NMK Valdres arrangerer offentliggjøres i tilleggsreglene. Disse reglene SKAL følges hvis 

ikke vil det medføre startnekt. Aldergrense 16 år. Viktig at hvis funksjonær blir skiftet ut så 

MÅ dette meldes til ansvarlig for løpet. Dette er for å få mest riktig funksjonærliste med 

trygge og gode flaggposter, kiosk osv.    

Funksjonærer til damelandsfinalen blir tinget av sportskomiteen og betalende medlemmer 

er pliktige til å bidra på dette løpet.  

Forslag til vedtak: Funksjonærer ved hastighetsløp godkjennes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 10:   

Valdresmesterskapet 2021 

Tellende løp i VM er kvalløpet og klubbløpet for inneværende sesong. 

Klassene som deltar i VM er Åpen, Junior og Dame. Gjelder kun for førere fra NMK Valdres. 

Forslag 1: Poengene er som følger: 1 poeng for førsteplass, 2 poeng for andre osv. 

På løp med deltagere fra andre klubber får du poeng for den plasseringen du får av førere 

fra NMK Valdres, altså blir du totalt nr 10, MEN er nest beste fører fra Valdres i din klasse så 

blir du nr 2 på dette løpet, og får dermed 2 poeng. 

Deltar du ikke på 1 av løpene vil du få poengsummen etter den siste av førerne i din klasse 

på det respektive løp. Er dårligste Valdres nr 22 av valdresførerne vil de som ikke har deltatt 

få 23 poeng. 

Ved poenglikhet etter alle løp vil det løpet med flest deltagere fra NMK Valdres telle mest. 

Er dette også likt, vil den mest flest heatseiere totalt fra løpene i Sundvold gå før. 

Forslag 2: Definisjon: 

ValdresMesterskapet skal være en cup som kårer en Valdresmester i bilcross i klassene 
Bilcross åpen, Bilcross Damer og Bilcross junior hvert år. De løpene som er en del av cupen 
er alle løpene som er åpne for alle førere i NMK Valdres og arrangeres av NMK Valdres. For 
å delta må man kjøre for NMK Valdres. 

Poengberegning og resultater: 

Vinneren av Valdresmesterskapet er den NMK Valdres-føreren som får lavest poengsum 
sammenlagt av alle rundene. 

Førsteplass gir ett poeng, andreplass gir to poeng, tredjeplass gir tre poeng osv. 

Man trenger ikke å delta på alle løpene for å være med i cupen, men på de løpene en fører 
ikke deltar får h*n lik poengsum som dårligst plassert NMK Valdres-fører, pluss 10 poeng. 

Ved poenglikhet skal den med størst antall heatseiere gå først, deretter antall andreplasser i 
heat osv. Ved fortsatt poenglikhet skal plassen deles. Det skal ikke gjøres forskjell på 
klubbløp og andre løp når resultatlisten gjøres opp. 

På løp der det deltar førere fra andre klubber skal ikke disse strykes ut av listen, NMK 
Valdres-førerene får poengsum etter den faktisk oppnådde plasseringen i løpet. 

Mellom hver runde i ValdresMesterskapet skal det komme en foreløpig resultatliste på 
NMK Valdres sine hjemmesider. 

 



Sak 11: 

Klubbhus.  

Regnskap og fremgang med prosjekt klubbhus.  

 

Sak 12: Innkomne saker. 

 - Fast treningsdag en gang i uken. 

Det er ønskelig med en treningsdag fast i uken, her med fast dag og tidspunkt for treningen.  

Her bør det være forhåndspåmelding slik at resurser ikke brukes opp unødvendig. Det bør 

ikke være treninger utenom faste dager, slik at det er likt for alle klubbens medlemmer. Kan 

være aktuelt med forskjellige dager i partall og oddetalls- uker. Det bør være bestemte 

personer som har ansvaret for treninger slik at regelverket for dette følges opp! Planliste 

over hvem som har ansvaret hvilken trening legges ut offentlig. Skal det koste noe å trene?  

Banen bør brøytes før slik at treninger kan starte tidligere, her starter flere av utøverne 

allerede i April. 

- Gi alle klubbens utdannede lik mulighet til å hjelpe. 

Det er ønskelig at alle klubbens medlemmer får tilbudet eller blir brukt i de ledige rollene 

som klubben har ved løp. Her er det ofte at samme person har fast rolle flere år og nye ikke 

slipper til.  

- Klubbløpsdato. 

Det bør bankes en fast dato som ikke kolliderer med andre løp i fks. Rallycross, Bakkeløps 

NM og Crosskart NM.  

- Informasjonskanal. 

Ønskelig med en tydelig kommunikasjonskanal i klubben. Her bør det slettes en av sidene 

på Facebook, og bestemmes en hovedkanal for informasjon.  

- Bruk av klubbhus, og bane. Utleie 

Kan klubbhus og/eller bane leies ut på timer/ halvdag/ heldagsleie? Hus kan leies ut til 

arrangementer eller andre firma. Banen kan leies ut til sjåfører, klubber eller foreninger. 

Hva må da til for å kunne leie fks. banen av teknisk personell. Priser på utleie for hus og/ 

eller bane? Skal medlemmer ha en rabattert pris?  

- Flere klubbløp i 2021. 

I 2021 er det tillatt med inntil 3 budfrie klubbløp. Ønsker vi å arrangere flere klubbløp?  

Ønsker medlemmene større aktivitet på banen er det åpnet for å kunne arrangere inntil 3 

budfrie klubbløp i 2021. Dette er for å opprettholde driften i ett år der korona-viruset tar 

plass i hverdagen vår.  


