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STYRE/VERV 
For 2021 ble følgende valg foretatt: 
Styreleder:   Laila I. Tyskeberget for 2 år 
Nestleder:   Per Kristian Sollien for 1 år 
Styremedlem:  Thomas Johansen for 1 år 
Styremedlem:  Aleksander Schjerpen for 1 år 
Styremedlem:  Tone Larsen-Asp for 1 år 
Kontrollkomité:  Eva Brith Engebakken, Torunn Halvorsen og Tor Guttormsen for 1 år 
 
ORGANISASJON / MØTEVIRKSOMHET 
Styret har vært samlet til nødvendige møter. Styret behandler stort sett saker fortløpende på 
en intern digital styregruppe.  
Samarbeidet med Vålerbanen har også dette året fungert til stor nytte og betydning. 
Det holdes nødvendige møter ang arrangementene som klubben er ansvarlig for. 
 
AVDELINGENS MEDLEMMER 
Klubben hadde 252 betalende medlemmer i 2021. 
Klubben har medlemmer som innehar sentrale verv både i NBF og NMK. 
Klubben har hevdet seg på topp i Norgesmesterskap, Norgescup, NMK Mesterskap og 
utenlands i 2021. For årets klubbmesterskap deles det ut 44 gullmedaljer, 29 sølvmedaljer 
og 22 bronsemedaljer. I tillegg ble det delt ut 57 priser og utmerkelser. 
20 personer ble tildelt Klubbens fortjenestemerke etter NMKs poengsystem. 
 
DRIFT OG AKTIVITETER 
Klubben har vært ansvarlig arrangør for NM helger i Racing, og Gatebil-runder. I tillegg har 
klubben stått med arrangøransvar både på Vålerbanen og Rudskogen for flere klubb-racing, 
samt en rekke banedager og events. Klubben har stått som arrangør av hele NC serien for 
Drifting Semipro og Grassroots i 2021, der 1 runde ble gjennomført på Vålerbanen og 2 
runder på Gardermoen Raceway. 
Klubben har hatt minst like mye aktivitet i 2021 som tidligere år, men noe annerledes 
gjennomføring pga Covid-19 situasjonen. Vi er stolte over at vi var med å «legge lista» på 
hvordan gjennomføre arrangementer under strenge restriksjoner. 
Årsavslutning for NMK Solør ble avviklet som vanlig på slutten av året, enda bedre og 
større enn noen gang.  
 
ØKONOMI 
Klubben har hatt økonomisk aktivitet som gjenspeiler stor aktivitet til tross for covid-
restriksjoner. På grunn av restriksjoner og skjerpende muligheter medførte det noe 
begrenset inntektsmuligheter og ekstra kostnader.  Det ble derfor søkt om kompensasjon fra 
krisepakken for frivillighets sektoren i lotteri og stiftelsestilsynet, der vi har mottatt  
Kr. 286.090,-  
I tillegg har vi mottatt investeringstilskudd fra Tryg-fond på Kr 44.400,- og Kr.22,000 fra NBF. 
Resultatet for 2021 viser et Årsoverskudd på Kr.68.033,- 
 
PLANER FOR 2022 
NMK Solør vil stå for arrangementer på både Vålerbanen, Rudskogen Motorsenter og 
Gardermoen Raceway, og om mulig andre steder i landet der vi blir forespurt. Nyhet er at 
klubben skal arrangere Bilcross kvalifiseringsløp på Finnskogbanen. 
Det er ellers planlagt mange aktiviteter innen treninger og motordager gjennom året.  
 
Vålerbanen 9.mars 2022 
NMK Solør v/styret 
 


