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Styrets sammensetning 
 

Leder: Roar Eskedal Kristensen 

Nestleder: Geir Gjestrum Larsen 

Sekretær: Kristian Haugberg 

Kasserer: Morten Erik Abrahamsen 

Styremedlemmer: Malin Høntorp og Oskar Lund 

Varamedlem: Tom Sletsjøe 

 

Valgkomité: Ronny Kristiansen, Thomas Holand, Geir Halvorsen 

Web redaktør: Mads Abrahamsen 

Kontrollutvalg med revisjonsansvar: Leif Abrahamsen, Nils Petter Nielsen og Haavard Sande  

Opplæringsansvarlige: Ståle Gjestrum Larsen og Ronny Kristiansen 

Ordenskapittelet: Lars Henry Johnsen, Sverre Willoch og Nils Petter Nielsen 

Leder Nestorgruppa: Lars Henry Johnsen 

 

 

Styrets arbeid 
 

Styremøter 

 

Det er avholdt 12 styremøter hvor i snitt 11 saker er behandlet pr. møte.  

 

I tillegg til styret har følgende roller stående invitasjon til å delta: 
• Web redaktør 

• Utdanningskontakter 

• Leder nestorgruppe/ordenskapittel 
• Leder og medlemmer av kontrollutvalget 

Tillitsvalgte i disse rollene har fått møteinnkalling og sakspapirer til hvert møte samt 
referat. 
  
Styret har opplevd at dette har vært en god ordning som vi vil videreføre også i 2023. 
 

Alle møteinnkallinger, sakspapirer og referater er arkivert i StyreWeb. 

 

Spesielle oppgaver 

 
Lov for NMK Larvik. 

 
NMK Larvik er underlagt Norges idrettsforbund og tilknyttet særforbundet Norges 

motorsportforbund.  

Lov for NMK Larvik er basert på NIF lovnorm for idrettslag gjeldende fra 1.januar 2022. 

Styret foreslår en endring i §10 som går på styresammensetningen – dette fremmes som egen 

sak senere på årsmøtet. 

 

Samarbeid med andre klubber 2022 

 

Følgende samarbeidsaktiviteter er gjennomført: 

 

• NMK Kongsberg om klubbløp BC. 
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• NMK Sandefjord om Rally og Challenge løp. 

• NMK Larvik og NMK Grenland gokart arrangerte klubbløp/ supertrening i Formel K 

på Geiteryggen. 

 

 
Medlemsutvikling: 

Vi startet året med 106 medlemmer og avsluttet med 102. 

Det er hovedsakelig medlemmer som ikke har betalt kontingent som er fjernet fra lista, men 

også noen utmeldinger. Innmeldinger kommer hovedsakelig som et resultat av at flere 

personer er engasjert i planlegging og gjennomføring av våre arrangement, men også noen 

nye aktive er kommet til.  

Styret håper på en økt rekruttering dersom vi klarer å komme i mål med ett eller flere av de 

initiativene som er pågående med nye baneområder samt innmelding som et resultat av 

engasjement i arrangementplanleggingsroller. 

 
 

Kommunikasjon med medlemmene 

Styret har videreført måten vi kommuniserer med medlemmene. Web siden brukes til statisk 

info og dokumentbase. Aktuell info sendes ut pr mail via styreweb og løpende info blir 

distribuert fra vår Facebook side. En spesiell takk til vår web redaktør Mads Abrahamsen som 

står bak mesteparten av det praktiske arbeidet. 

 
Nestorgruppas virksomhet: 

 

Nestorgruppas samlinger i 2022 

• Lørdag 2. April  Bølgen Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde   18 Stk 

• Lørdag 11. Juni  Bølgen The Music of the Night    9 stk 

• Fredag 1. Juli   Bøkekroa IRSK Musikk     14 stk 

• Fredag 9.desember  Bølgen Juletallerken og konsert Nordic Tenors  16 stk 

 

Nestorgruppa hadde pr 1.1.2023 26 betalende medlemmer. 

 

Gruppas medlemmer har dessuten vært med som funksjonærer i NMK Sandefjord og KNA 

Drammens og NMK Larviks arrangement. 

 
Rally Larvik: 

Klubben har søkt om og fått tildelt Rally Larvik 2.sept 2023. Løpet har fått NM Status i 

tillegg til å inngå i NMK Rallycup og Historisk. Det etableres i tillegg et Nordisk mesterskap 

hvor Rally Larvik vil inngå som en av fire runder. 

Styret har etablert en sportskomite som har laget et opplegg for planleggingen av Rally Larvik 

2023 som skal engasjere flere av våre medlemmer.  

 
Representasjon i sentrale styrer og verv: 

Morten Erik Abrahamsen er representant i NBFs Rallyseksjon. 

Ronny har vært oppnevnt som teknisk sjef/kontrollant for Formula K av NBF 

Erik Pedersen representerer klubben i organisasjoner og fora innenfor historisk Rally 
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Styret har ambisjoner om å øke klubbens deltagelse i sentrale organisasjoner  - både for å 

kunne påvirke beslutninger, være bedre orientert om pågående saker og å øke klubbens 

synlighet i sentrale ledd. 

 

Aktiviteter/resultater fra 2022: 

NMK Larvik har aktive utøvere innenfor flere motorsportsgrener innenfor bilsport og mc. 

Flere av våre utøvere har i 2022 levert flotte sportslige resultater. 

 

Motocross: 

Vi har helt siden 2013 prøvd, uten hell, å tilegne oss et område for MX for barn og ungdom.  

 

Vi har mange ganger fått lovnad for innspill, som av forskjellige årsaker hittil ikke har ført 

frem. 

 

Det siste året er det forsøkt å inngå et samarbeid Fritzøe Skoger og det er også tenkt et  

 

Samarbeid med Larvik MC Klubb kan være interessant. 

 

Det regnes at vi i løpet av våren 2023 får til en befaring på et par områder, for forhåpentlig  

 

finne den gunstigste løsning for alle. 

 

 

Det har kommet en gave til de som ønsker et mekkested for barn og unge . 

 

Det ble tatt opp i et kommunestyre av Olav Nordheim . Han har etter dette fått et engasjement  

 

av Karl Andreas Håkestad som har fått beskjed fra eier av Gjermundsen Auto på Bommestad  

 

at vi kan benytte deres verksted på kveldstid. Håkestad har også fått innhentet litt bidrag til de  

 

unge fra bla drikke fra farrisfabrikken på mekkekveldene. Vi jobber aktivt for å få en ordning  

 

på dette utover våren . 

 

 

Rallycross/bakkeløp/bilcross:2022  

 

Lina Holt fikk en flott 2 plass I sølvkrossen 

 

Benjamin Tveit Halvorsen vårløpet Kongsberg :16 plass 

Vårløpet Hønefoss :  1 plass 

1 runda i Bø cupen :  6 plass 

Talentracet:                6 plass 

Goldagsløpet:           10 plass 

Landsfinalen junior:   4 plass 

Landsfinalen senior :36 plass 

Sølvcrossen              :22 plass 

Klubbløpet :                 2 plass 
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Kevin Tveit Halvorsen 

Roppecrossen              :13 plass 

1 runda i Bø  cupen      :25 plass 

Goldagsløpet                :68  plass 

Sølvcrossen                   :19 plass    

 

Geir Halvorsen fikk en meget hederlig 9 plass på Dokka av 104 startende  

 

Anna Hagen kjørte 2 løp i 2022 der begge var på Rallebanen i Bø . En 7 plass og en 9 plass  

 

Marte Hagen kjørte 3 løp Vårløpet på Kongsberg topp 20 og Sølvrossen på Kongsberg topp  

 

20. Smådølsfestivalen brutt på grunn av feil på bilen . Jentene er fornøyde hilsen Hagen  

Motorsport. 

 

Oscar Lund fikk 22 plass i Veteran Landsfinale . 

 

Marte Marthinsen vant Landsfinalen i BC 

 

 

Rally: 

Erik Pedersen med sjåfør Valter Jensen 

Rally Sørland :Escort BDA 2 plass I kl 15   

 

Lathi Historic Rally : Escort BDA  9 plass totalt 2  

Plass i kategori 2 (inntil 1975 )  

 

Rally Asturias Spania   BMW M3   5 plass inn totalt i kat 4  (inntil 1990 ) 1 plass i klassen. 

 

Rally Sanremo Storico Italia : Escort BDA. 3plass i kat 2 . 1 plass i klassen. 

 

Kjørt totalt 7 løp men pga mye tekniske problemer har det ikke blitt noe plassering i EM. 

 

 

Rally: 

Oscar Lund med sin eminente kartleser Linda Johanson fikk en hederlig 3 plass i Flesberg 

sprinten. 

 

 

Rally : 

Ludwig Lund Walin  : Kartleser på fire vinterrally 

 

Rally  

Morten Erik Abrahamsen  

 

Deltok som kartleser i det norske og svenske mesterskapet i rally med 5 forskjellige førere i 

2022 

Første NM runde endte med brutt løp med fører Frank Tore Larsen som senere vant NM i 

2022 
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Beste enkeltresultat i Norge ble klasseseier i vårsleppet på Lista sammen ned fører Christian 

Hobæk 

I Sverige ble det SM gull i sprintrally og andreplass totalt i SM rundene North Rally Boden  

og Arvika sammen med fører Pontus Tidemand. 

 

 

Formula K 

 

Ronny Kristiansen har vært engasjert som teknisk kontrollant på en rekke løp rundt om i 

landet blant annhos følgende arrangører: KNA Klepp, NMK Andebu, KNA Varna og NMK 

Kongsberg  

 

I NM-arrangementet til KNA Varna var Ronny tatt ut av NBF til å lede den tekniske biten av 

løpet. Det var et flott arengement med mye flott kjøring og kjempe vær 5 dager i strekk. 

 

Ronny har i tillegg avholdt lisens kurs på Geiteryggen. 

NMK Grenland og NMK Larvik har kjørt supertrening og klubbløp på Geiteryggen. 

 

Ronny deltok også på Verdensfinalen i ROK Cup i Italia som teknisk delegat og fikk prøvd 

nye testinstrumenter og målerutiner som vil komme godt med fremover. 

 

Vi håper flere rekrutteres inn til Gokartmiljøet i neste sesong og takker Ronny Kristiansen for 

den store innsatsen han legger for klubben. 

 

Egne motorsportarrangement 

 

Street Legal 

Vi hadde ambisjoner om å kjøre to løp, men vårløpet måtte avlyses på grunn av liten 

deltagelse. Til høstløpet la vi mer vekt på utstilling og mingling – markedsføringen var også 

forbedret.  

Sportskomiteen bestående av Knut Øystein Haaland, Lars Otto Holt, Knut Reidar Holt og 

Oscar Lund gjorde en flott jobb både med planlegging og gjennomføring. 

 

Denne typen arrangement vil bli viktig for klubben fremover. Det er lav terskel for å bli med 

og vi vil prøve å utvikle det til en mix av street legal light og cars & coffee opplegg. 

 

Styret legger opp til et vårløp og et høstløp også i 2023 sesongen og håper at denne typen 

arrangement vil engasjere flere motorinteresserte til klubben. 

 

Rally Larvik 2022 

Klubben arrangerte det tradisjonsrike Rally Larvik den 13.august. Traseen var lagt rundt 

klassikerne Farrisbygda og Holtebygda og hadde tatt med en etappe «Lågen Øst» fra Hvarnes 

til Farmen som ikke var kjørt på lang tid. Rallysentrum ble etablert på Kvelde skole hvor det 

var Service/depot, sekretariat, kiosk mm. Med ca 45 påmeldte deltagere og strålende vær, ble 

dette et vellykket arrangement. Til tross for at det ikke var lagt opp til noen stor 

markedsføring av løpet, var det mye publikum langs løypene og god stemning. 

Klubben fikk en fin erfaring i planlegging og gjennomføring, og mange nye utenfor klubben 

ble med og bidro til at dette ble en suksess. Kvaliteten på arrangementet gjorde at NBF fikk 

såpass stor tiltro til oss at de ga oss en NM runde i 2023. Planleggingen av dette løpet startet 

allerede i september 2022 og er nå godt i gang. 
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Medlemsmøter: 

Vi har hatt et par medlemssamlinger i løpet av året sammen med vår venner fra NMK 

Sandefjord.  

 

Agendaen var en orientering om pågående saker fra styret – det handlet om rally og nye 

baneområder, og NMK Sandefjord fortalte om planene for det kommende Challenge løpet og 

anmodet om støtte til gjennomføringen. 

 

Det ble servert kaffe og wienerbrød, og diskusjonen gikk etter hvert livlig om aktuelle tema 

for klubbene videre og flere nye medlemmer dukket opp og ville være med videre. 

 

Styret legger opp til flere slike samlinger i 2023. 

 


