
Årsberetning 2022  
 
Kick-off 
Året 2022 ga oss mye i NMK Valdres. Nytt styre ble valgt inn på årsmøte i mars. Flere av de 
som satt i styret fra før har gjort en stor jobb for klubben i flere perioder. Det nye styret 
takket de for en god jobb og gikk på med nytt pågangsmot. 
 
For å kick-starte sesongen og for å få i gang styret arrangerte vi le Mans løp i gokart hos 
Harald Huysman. Her var det flere av våre medlemmer som deltok, men vi måtte gi tapt til 
en gjeng karer fra Toten denne gang.  
I tillegg kom Heidi Næss fra NMK og overasket Frode Leirhol med utdeling av NMK´s 
Fortjenestemerke i bronse, sølv og gull, samt 25 års-knappen! 
 
Sundvold Motorbane 
Like fort som snøen smeltet var redskap av ulike slag på plass i Sundvold.  
Styre har hatt flere ønsker om utbedring av anlegget i Sundvold. 
Asgeir Martinsen og Heggelund Maskin har brukt mange timer med gravemaskin for å 
utbedre publikumsplass. Området er trappet slik at man kan se store deler av banen samme 
hvor man står. Det er blitt bedre tilkomst for de med funksjonsnedsetting til hele 
publikumsområdet. 
 
Vi fikk gruset opp igjen nedre depot og gjort om innkjøring til startplaten, dette ble utført av 
Fagernes Anlegg ved Gjermund Gigstad, sammen med Agnar Bakken og Jan Einar Hansen. Vi 
har fått «snudd» på grusen på banen, slik at underlaget har blitt bedre. Dette ble utført av 
Espen Kolstadbråten og Even Heggelund.  
 
Porten ved inngangen er blitt ny og større, så nå mangler vi et infoskilt som viser hva 
området brukes til. 
 
Ole Kristian Maribo med god hjelp rev den gamle kiosken som stod mellom publikumplass og 
«målbua». Vi ønsker å få opp igjen en ny kiosk på toppen av publikumsplass. 
 
Vi har fått ny og større startbu, denne er det plan om å få satt i noen større vinduer, slik at 
man vil ha full oversikt på startplata og frem til første sving.  
På tampen av sesongen, omtrent likt som første snøfall kom ble bua flytta på andre siden av 
startplaten av Andreas Myhre. 
 
Vi har møtt på utfordringer med klubbhuset ifht at det er for lite strøm inn i bygget enn det 
som blir brukt. I tillegg blir borehullet fort tomt og vanntilførselen blir da for liten til at vi har 
vann til krana, do og dusj. Dette er utfordringer vi håper å få forbedret, men det vil koste 
både tid og penger.  
Det er satt inn en «smultring» i hullet, som har renset vannet slik at det nå er trygt å drikke 
det. 
 
 
 
 



Juniorbil 
Mange av klubbens medlemmer tok turen til Ryfoss for å være med på bygging av 
juniorbilen, denne ble veldig bra og er allerede prøvekjørt av potensielle bilcrossere. Silje 
Øyen laget film av hele prosessen som er delt på facebook siden vår.  
Facebook siden har vokst mye det siste året, takket være mye informasjon og oppdateringer 
som er lagt ut og delt av flere har vi bikket 1200 følgere. Vi har også en konto på instagram 
som Vilde Skaran Tveit jobber med for å få mer interessant, men her trenger vi mer deling og 
flere følgere. 
Nettsiden vår er i en startfase for oppgradering, men plan er at det vil skje endringer her i 
løpet av 2023. 
 
Uventet promotering 
I høstferien var Atle Guldbrandsen fra Viaplay Motor innom banen for å promotere Japan 
Grand Prix i formel1 som skulle kjøres helgen etter. Moro at lille Sundvold ble en del av dette 
sirkuset. 
 
Årets resultater 
Klubben har hatt stor aktivitet og gode prestasjoner i året som har gått. Vi starter med våre 
yngste spirer som har kjørt crosskart. Tias Øye Henriksen har blant annet kjørt kombiløp på 
Kongsberg og Hamar der han har kjørte bra og fått med seg noen heatseiere. På 
sommerløpet på hjemmebane fikk han kjørt oppvisning. Han koser seg i karten og har 
virkelig gitt full gass i «minien» sin.  
Magnus Bakken og Vetle Kildal Bakken har i år kjørt i samme klasse i NM, de har begge hatt 
gode prestasjoner og kjørt A-finaler. Totalt i NM i denne klassen har det vært 39 deltakere 
og Valdresgutta ble nr. 14 (Vetle) og 16 (Magnus). De har også representert klubben utenfor 
landegrensene, Vetle kjørte et løp i Sverige mens Magnus tok turen til Sverige og Estland for 
å kjøre Nordeuropeisk Mesterskap og ble her nr. 6 i klassen. 
 
Bilcross er den desidert største grenen for klubben. Den som har deltatt på flest løp i junior 
denne sesongen er Morten Rosenlund Haugen som deltok på 9 løp og på fem av løpene var 
han topp 10. Han kvalifiserte seg til Junior landsfinalen i Aremark. På «to dager´n» på Gol, 
reiv han godt fra seg og ble nr. 19 i et hardt beite. I juniorlandsfinalen deltok også Even 
Dalbø, men han var dessverre uheldig og hadde utfordringer med bilen. Årets valdresmester 
og eier av vandrepokal med to napp ble Vilde Skaran Tveit før Morten Rosenlund Haugen og 
Sindre Skaran Tveit. 
 
Den dama som har kjørt flest løp denne sesongen er Karola Øye, som deltok på seks løp og 
var i A-finale i tre av løpene. 
Beste plassering ble nr. fire på Sankthans-crossen.  
Ellers har vi hatt flere damer til start i år, Ingrid Elise Bråten, Åshild Onstad, Sigrid Lauvhaug, 
Mia Martinsen, Eva Strand og Cathrine Haugen Hauglid, sistnevnte var også i A-finalen i 
senior på vårløpet på Dokka og vant klubbløpet i Aurdal. I valdresmesterskapet i 
dameklassen ble de tre beste Cathrine, Åshild og Ingrid Elise. 
 
I senior har Daniel Henriksen kjørt mange billøp med flere gode resultater, og en del uhell 
som også hører sporten med. Daniel sin beste plassering kom på sommerløpet i Sundvold 
med 5. plass eller så ble han nr. 6 på Sølvkrossen på Kongsberg.  



Vi har også hatt flere deltakere i seniorklassen fra Valdres i år, med flere gode resultater. 
I storløp som landskamp på Momarken stilte Steffen Bergum Raaholdt som tok en sterk 
tredjeplass, mens Kenneth Madsstuen ble nr. 24 i et tøft startfelt.  
 
Vi kan også skryte av at vi i år igjen har landets beste bilcrosser, Petter Leirhol dro i land 
seieren i Nore Uvdal og har dermed to landsfinaleseiere. Han nærmer seg «fatter´n» som 
ligger på 3. plass på adelskalenderen, klarer han å ta han igjen tro? 
I tillegg var det fire karer som hadde kvalifisert seg og som endte på følgende plasser: 
Frode Leirhol nr. 12, Steffen Bergum Raaholdt nr. 13, Ole Kristina Maribo nr. 48 og Daniel 
Henriksen nr. 112. 
Årets valdresmester ble Petter Leirhol før Ole Kristian Maribo og Endre Bøen. 
 
Veteranlandsfinalen ble i år arrangert på Dokka, og fra Valdres deltok, Kåre Rabben, Tor 
Einar Bråten og Frode Henriksen, vel gjennomført veteranlandsfinale! 
 
I rallycross-NM Supernasjonal kl. 2 så har Andreas Myhre og Alexander Hauglid stilt til start. 
Andreas var noe uheldig og ble til slutt nr. 11 i sammendraget. Alexander gjorde det godt 
hele mesterskapet og tok en knepen seier med to poeng på andremann.  
I klasse 3 ble Petter Leirhol nr. 4, etter å ha stått over en runde, mens Vidar Bakken og Espen 
Kolstadbråten kjørte henholdsvis ett og tre løp hver. 
 
I bakkeløp i tilsvarende klasser tok Alexander like så godt førsteplassen med seg til Valdres, 
og med det så betyr det at han har tatt en double og det har ingen klart før han i klubben. 
Godt jobba og vel fortjent!  
Petter fikk også med seg edelt metall hjem i sin første sesong i BMW´n, med en solid 
tredjeplass kan konkurrentene brette opp armene til kommende sesong. 
 
I år har vi fått med oss drifting i klubben og her har vi også noe å være stolte over. Gjengen 
som kjører for NMK Valdres deltar i klassen grassrots, her kjører de med biler som er mer 
originale, kun tillatt med H-gir og moderat trimmet motor. På grunn av regler knyttet til 
dekkbruk vil biler med mye hester bare spinne. Dette er noe av grunnen for å holde budsjett 
nede, da 450 hk ikke vil gjøre nytten sin i denne klassen. I tillegg kjører de gatebil et par 
ganger ila en sesong.  
De startet sesongen i Lillesand medio mai og la et godt grunnlag for resten av sesongen. 
Anders Gigstad Tvenge og Tore Leithe tok henholdsvis 1. og 2. plass denne runden. Magnus 
Gigstad Tvenge fikk motorhavari. 
Jonathan Øraker kjørte i en annen klasse første runde, der det er krav til mer sikkerhet som 
brannslokningsanlegg og kjøre utstyr. Bilene har også mer hester og andre dekkregler. 
Jonathan ble midt i sjiktet i Lillesand før han byttet klasse til grassrot. 
Etter en spennende runde på Elverum og finale på Gardermoen Raceway tapetserte NMK 
Valdres pallen i sammendraget. Tore Leithe (1.pl), Magnus Gigstad Tvenge (2.pl) og Anders 
Gigstad Tvenge (3.pl). Gratulerer så mye! 
 
Arrangement 
I løpet av året har vi arrangert sommerløp 2. juni og klubbløp 17. september. Før jul ble det 
også julebord på Fagernes Hotel, vi startet med et dykk i arkivet som ble mesterlig formidlet 
av Svein Brenna. Etter middag ble det premieutdeling for alle gode resultater fra sesongen 



og i tillegg fikk flere trofaste medlemmer sine fortjente NMK utmerkelser etter tro tjeneste i 
klubben både som aktive i motorsport og som funksjonærer i en årrekke.  
 
Oppsummering 
Det har blitt gjennomført åtte styremøter i 2022. Der vi har lært oss klubben å kjenne, blitt 
kjent med hverandre, fordelt oppgaver og sett fremover. 
 
Klubben vil jobbe videre med utvikling av både anlegg og rekruttering. Vi ønsker å få til et 
arkiv med all historie klubben har, så om noen sitter på godsaker, så gi klubben en kopi så vi 
kan få arkivert det i et system og få publisert dette på hjemmesiden vår. 
 
Det har skjedd mye aktivitet i klubben i året som har gått. Nå gleder vi oss til å ta fatt på 
neste år og hva det vil bringe av utvikling, resultater og samhold. 
 
 
 
 
 


