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4. Februar 2017 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2016 
  

1. INNLEDNING 
 

 Den gode trenden fortsatte også i 2016 som ble en god oppfølger til de fire foregående årene 2012 - 2015! 

 Den sportslig fremgangen fortsatte, mens det økonomisk ble en bitteliten smell. etter jubelåret 2014. 

 Medlemsmassen i 2016 holdt seg ganske stabil med en liten økning i forhold til 2015. Dette skyldes en god medlemstilgang 
og lite frafall. Solør MCK holder seg forholdsvis stabilt på over 700 medlemmer. 

 Idrettsregistreringen for 2016 resulterte i 730 medlemmer (688 i 2015). Sammen med støttemedlemmene, 23 i tallet, som 
ikke regnes med i Idrettsregistreringen, var det totalt 753 medlemmer i Solør MCK i 2016 (722 i 2015)..  

 Sportslig ble 2016 minst like MPONERENDE  som både 2014 og 2015! Klubbens utøvere har besteget pallen over 200 
ganger, og dette resulterte sammenlagt i 1 gull-, 2 sølv-  og 3 bronsemedaljer i Nordisk Mesterskap, 2 sølvmedaljer i 
Nordisk Cup, i tillegg til 28 medaljer i statusmesterskapene Norsk Mesterskap, samt Norsk Cup. Av Disse 36 medaljene var 
det 34 i circuit racing og 2 i motocross. I tillegg ble totalt 46 medaljer i regionsmesterskap (17 gull-, 16 sølv- og 13 
bronsemedaljer  i circuit racing, enduro og motocross). 

 Ny barriere er brutt hvor klubbens første medalje i motocross ble en realitet i NM lag motocross. Adrian Hagen Ophus, 
Morten Hågen Strøm, Lars Magnus T. Sveen og Henrik Bartels Øwre.  

 God kontinuiteten med god styring og stabilitet har preget klubbens i mange år, så også i 2016 
De samme ildsjelene, sammen med en dyktig gjeng frivillige funksjonærer, har som vanlig bidratt med en imponerende 
innsats, og uten disse ressurspersonene hadde ikke dette vært mulig. 

 Som så mange ganger tidligere får Solør MCK masse skryt og lovord for klubbens profesjonelle holdning til nøkternhet, 
ryddig og velorganisert aktivitet/drift. Masse gode tilbakemeldinger på sine svært godt gjennomførte statusarrangementer i 
både circuit racing og enduro.  

 De fleste av de trofaste og gode samarbeidspartnere har fortsatt å bidrar til at klubben kan fortsette den gode og positive 
utviklingen slik at aktivitetene kan fortsette, og ikke minst videreutvikles. 

 2016 gir nok en gang en bekreftelse på at Solør MCK sin gjennomførte profesjonelle holdning og opptreden i forhold til 
useriøse aktører i miljøet gjør at klubben kommer styrket ut av målbevist arbeid. Igjen ser vi at dette med aller største 
sikkerhet  vil føre til flere oppturer og nye bekreftelser på at klubben fortsatt er i medgang.   
De gode sportslige resultatene beviser dette år etter år! Også i 2016! 

  

Klubbens samlende motto; SAMMEN ER VI STERKE bekrefter at dette er den store drivkraften og igjen har SMCK fått en 
veldig tydelig bekreftelse på nettopp dette. Med klubbens enkle og lett forståelige planer og mål er det lett å motivere for fortsatt 
fremgang og utvikling av en av Norges beste og mest offensive motorklubber.  
Klubbens 34. år ble igjen en bunnsolid bekreftelse på dette, noe vi er svært stolt av!  
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2. ÅRSMØTET 
 

2.0 GENERELT  
 

Solør Motorcykkelklubb (SMCK) avholdt årsmøte på Heia Hotell i Våler, LØRDAG 6. FEBRUAR 2016, kl 16:00.  
 

2.1 GJENNOMFØRING 
 

2.1.0 ÅPNING 
Formannen åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen og hun synes det var svært gledelig å se at så mange 
hadde kommet til årets viktigste møte. En bra økning i forhold til forrige årsmøte.  
 

2.1.1 GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 
 Av de 50 fremmøtte var det 47 stemmeberettigede. 

 

2.1.2  GODKJENNING AV INNKALLING 
 Møteinnkalling, saksliste og forretningsorden ble ENSTEMMIG GODKJENT   

 

2.1.3  VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 DESITORER (REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
PROTOKOLLEN)  
- Møteleder: Tor Henning Molstad   
- Referent: Roy Øwre 
- 2 repr. til å underskrive protokollen: Kristin Sejersen og Bjørn Gøsta Haraldsen 

 

2.1.4  ÅRSBERETNING 
 Årsberetning for 2015 ble gjennomgått av formannen og ENSTEMMIG GODKJENT uten noen merknader. 

 

2.1.5  ÅRSREGNSKAP 
 Årsregnskap for 2015 ble gjennomgått og kommentert av formann og sekretær i kasserers fravær. 
 ENSTEMMIG GODKJENT uten noen merknader eller tillegg. 

 

2.1.6  SAKER TIL BEHANDLING 
Fra styret er det fremmet følgende sak til behandling under punkt 7:    (Vedlegg 4) 
 

2.1.6.1  Behandle Solør MCK sin oppdaterte lov iht. bestemmelsene fra Norges Idrettsforbund og olympiske og 
 paralympiske komité. 
 

 Sekretæren redegjorde for bakgrunnen til oppdateringen av Solør MCK sin LOV, samt de små endringer som er gjort. 
 Det nye lovforslaget er iht. NIFs lovnorm og er behandlet og godkjent av Hedmark Idrettskrets den 18. januar 2016 ved 
 Vidar Steimler. 
 Ordstyrer kom med noen utfyllende opplysninger, og årsmøtet vedtok noen små kosmetiske endringer i 
 styresammensetningen. Endringene var under §15 Årsmøtets oppgaver. 
  ENSTEMMIG VEDTATT         (Vedlegg 4)   

 

2.1.6.2 Behandle Solør MCK sin ORGANISASJONSPLAN.  
 

 Dette dokumentet er i utviklingsfasen og styret fikk fullmakt til å fortsette utviklingsarbeidet og en endelig   
 organisasjonsplan fremlegges på årsmøtet i 2017 for godkjenning.   
  ENSTEMMIG VEDTATT         (Vedlegg 4)   
 

2.1.6.3 Tildeling av stipend/støtte til klubbens utøvere som ønsker å satse internasjonalt.  
   

 Ordstyrer redegjorde for bakgrunnen til denne saken da det etter hvert har blitt en del utøvere i Solør MCK som ønsker 
 å satse internasjonalt. 
 Styremedlem Per-Gunnar Ekren orienterte også om saken, og ba om at det nye styret kunne få fullmakt til å jobbe 
 videre og utvikle et opplegg/system for dette i klubben.  
 Styret mener at det må;  

- settes opp helt klare og forståelige kriterier/retningslinjer for tildeling av stipend/støtte til utøvere som ønsker 
internasjonal satsing. 

- statutter for tildeling 
- søknadsfrist 
- krav til plan og budsjett 
- behandlingsdato 
- når utbetaling? Ved sesongslutt? Årets slutt? 
- vurdere om det bør opprettes et sportslig utvalg for å ta seg av dette. 

 Årsmøtet VEDTOK å gi det nye styret fullmakt til å utarbeide regler for dette.   (VEDLEGG 4) 
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2.1.7  MEDLEMSKONTINGENTEN 2016 
Fra styret fremmes det forslag på endring av medlemskontingent for 2017 
 

Klubben må gjøre en endring på grunn av pålegg fra NIF!  
ALLE medlemmer som er registrert i medlemssystemet SKAL betale en minimum medlemskontingent på  
kr 100,-!  
 

FORSLAG 
Vi fortsetter med samme medlemskontingent som tidligere med TRE UNNTAK! 

 

1. FAMILIEMEDLEMSKAP hvor det er flere enn 4 medlemmer  betales det  KR 100,- pr. familiemedlem.   
F. eks: familie med 5 medlemmer betaler kr 500,- (gammel pris ville vært kr 495,-) altså en økning på kr 5,-. 
Dersom det er 6 medlemmer betales det kr 600,- osv. …  

 

2. FAMILIEMEDLEMSKAP inkl. NMCU-kont. hvor det er flere enn 5 medlemmer betales det  KR 100,- pr. 
familiemedlem.           
F. eks: familie med 6 medlemmer betaler kr 600,- (gammel pris ville vært kr 595,-) altså en økning på kr 5,- 
Dersom det er 7 medlemmer betales det kr 700,- osv. …  

 

3. FAMILIEMEDLEMSKAP RADIOSTYRT MOTORSPORT hvor det er flere enn  2 medlemmer betales det  KR 
100,- pr. familiemedlem.  
F. eks: familie med 3 medlemmer betaler kr 300,- (gammel pris ville vært kr 250,-) altså en økning på kr 50,-. 
Dersom det er 4 medlemmer betales det kr 400,- osv. …  

 

BEGRUNNELSE: 
Dette er den enkleste måten slik at det er iht. direktivet fra NIF! 

 

Foreslåtte endringer har bare små og nærmest kosmiske endringer som ikke bør ha noen stor innvirkning på det totale 
bildet. Det er nesten ingen med så store antall familiemedlemmer i klubbens medlemsmasse. 

 

Styret kan ikke se noen god grunn til økning av medlemskontingent for 2017 på de øvrige kategoriene.    
 

Det har ikke vært endringer de siste årene, og vi ser heller ingen grunn til å endre nå. 
SMCK har en forholdsvis rimelig kontingent som ikke skremmer nye medlemmer fra å komme med i klubben, og det 
skal ikke være kontingenten som skal være bærekraften i klubbens økonomi. 
ENSTEMMIG VEDTATT         (Vedlegg 4)   
 

2.1.8 BUDSJETTFORSLAG 2016 
Budsjettforslag ble gjennomgått av formann og sekretær. ENSTEMMIG VEDTATT  (Vedlegg 5)  
 

2.1.9  BEHANDLING AV VIRKSOMHETSPLAN 2010 – 2020 
Sekretæren orienterte om at dette er en videreføring og oppdatering av den gamle Langtidsplanen og 
Handlingsplanen. Den er noe forenklet og mer forståelig og klubbens Virksomhetsplan i tidsrommet 2016 - 2020.  
Den er også i tråd med budsjett og de planer som utarbeides år for år. 
Dette er et levende dokument som styret må rette seg etter og eventuelt justere opp eller ned iht. klubbens virksomhet. 
Planen legges ut på klubbens nettside slik at alle medlemmene kan få innsyn. 
ENSTEMMIG VEDTATT         (Vedlegg 6)   
 

2.1.10  VALG 
Hovedstyret ble valgt iht. valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.  
Valgkomiteens forslag ble ENSTEMMIG VEDTATT av årsmøtet.    
 

Det nye styret fikk fullmakt til å velge representanter til offisielle møter i NIF (Hedmark IK og Våler Idrettsråd) og NMF 
(NMF Region Innlandet, samt NMFs Seksjonsårsmøter og Motorsportkonferanse). 
 

Den nye styresammensetningen er som følger:  
 

HOVEDSTYRE 
Formann    Marianne Åslund BRANDETT  Ikke på valg - 1 år igjen  
Nestformann    Odd HYNNE    NY - valgt for 2 år 
Styremedlem (sekretær/kasserer)  Roy ØWRE    Ikke på valg - 1 år igjen  
Styremedlem      Per-Gunnar EKREN   Ikke på valg - 1 år igjen  
Styremedlem      Frank Einar BRANDETT   Gjenvalgt for 2 år 
Styremedlem      Kjell Erik SANDLIE   Ikke på valg - 1 år igjen  
Styremedlem (ungdomsrepresentant) Benjamin STORSVEEN   Ikke på valg - 1 år igjen 
Styremedlem (barneidrettsansvarlig) Grethe HOLTMOEN    NY - valgt for 2 år 
Varamedlem    Tor GUTTORMSEN    Gjenvalgt for 2 år  
Varamedlem    Rune VANGEN    NY - valgt for 2 år  
Varamedlem    Alex Moen STENSRUD    Ikke på valg - 1 år igjen  
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VALGKOMITÈ 
Leder     Rolf HOLMLUND    Gjenvalgt for 2 år   
Medlem     Kristin SEJERSEN    Gjenvalgt for 2 år  
Medlem     Tor Henning MOLSTAD    NY - valgt for 2 år 
Varamedlem    Morten STORSVEEN    NY - valgt for 2 år 
 

KONTROLLKOMITÈ 
Revisor     Jostein HANSEN    Ikke på valg - 1 år igjen 
Revisor     Terje GRANHEIM   Ikke på valg - 1 år igjen 

 

Den nye styresammensetningen er vedlagt       (Vedlegg 7)    
 

2.2.11   AVSLUTNING 
 

Formannen avsluttet den formelle delen av årsmøtet med å rette en STOR takk til alle medlemmer som har bidratt til at 
året 2015 ga så fine resultater, både det at vi klarte å fortsette den gode trenden innen økonomi, og de flotte 
resultatene våre medlemmer har oppnådde i sine grener.  
Vi er svært takknemlige for den fortsatt gode og positive utviklingen i klubben. Entusiasme, guts, stå på humør, vilje og 
dugnadsånd, samt en god porsjon kreativitet har preget 2016, og dette er vi svært stolte og veldig glade for. 
 

Men husk; VI VERKEN KAN ELLER VIL HVILE PÅ LAURBÆRENE, VI MÅ FORTSETTE DEN GODE INNSATSEN 
FOR Å KOMME VIDERE.   
Ordtaket våre "sammen er vi sterke" gjelder virkelig. Vi har en god og stabil dugnadsgjeng. Men vi har absolutt behov 
for flere slik at det alltid er noen å veksle på. Om det blir for stort press på noen få så vil de gå trøtte. La oss alle bidra 
slik at vi er sterke sammen også videre. 
 

Styret vil igjen takke for et fantastisk år. Et år som har gitt oss mange flotte opplevelser og store gleder.  
Lykke til med fortsettelsen i 2016!  

 

Årsmøtet hevet kl 17:15. 
 

 

Etter den formelle delen orienterte styret om aktivitetsplan for sesongen 2016.   (Vedlegg 8)    
 

Etter denne orienteringen ble det gjennomført en stor PREMIEGALLA for sesongen 2016.  
 

Til premieutdelingen ankom det flere medlemmer, og det var over 60 personer tilstede med stort og smått. 
Dette er bare imponerende, og spesielt fint var det å se flere av de aller yngste medlemmene som stilte opp. 
 

Det ble delt ut premier for KLUBB- og REGIONSSMESTERSKAP, samt diverse andre utmerkelser for sesongen 
2015. Dette ble en meget hyggelig stund med mye honnør og ros til de mange gode utøvere og funksjonærer i  
Solør MCK.  
 

Oversikt over prisvinnere, samt resultatlistene ligger som vedlegg til ÅRSBERETNINGEN. 
 

Formannen avsluttet kvelden med å takke for fremmøtet og de hyggelige timene denne lørdagskvelden. 
 

3. MØTEVIRKSOMHET / UTDANNING 
  

3.1 STYREMØTER  
 

Det er avholdt 7 styremøter i perioden. I tillegg har det vært veldig mye mailkontakt mellom styremedlemmene i de 

tilfeller det har dukket opp spesielle ting. 
Det har vært møtevirksomhet i undergruppene. Offroadgruppa har avholdt planleggingsmøter foran arrangementene. 
Asfalgruppa har avholdt 2 møter i løpet av perioden.. 
 

3.2 MEDLEMSMØTER 
 

Foruten Premiegallaen lørdag 6. februar 2016 har øvrige møter / samlinger er gjennomført på treningskveldene og 
samlinger på Vålerbanen og i skogen på Haslemoen. 

 

3.3 ANDRE MØTER 
 

Klubben har vært representert på NMFs Seksjonsårsmøter og Motorsportkonferanse på Gardermoen  
11. - 13. november 2016.  

 

Det har også vært deltakelse på NMFs arrangørkonferanse i enduro og circuit racing. 
Klubben deltok den 31. mars 2016 på NMF Region Innland sitt årsmøte med 4 delegater.  
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Forut for 2016-sesongen er det avviklet arrangementsmøter med Karlskoga Motorförening for å være best mulig 
forberedt til lisenskurs og løpsarrangement på Karlskoga. Det har også vært møtevirksomhet med NAF Trafikksenter AS 
rundt klubbens aktiviteter på Vålerbanen, samt planlegging av 2017-sesongen. 

 

3.4 UTDANNING 
 

I 2016 ble det i regi av Solør MCK avviklet 2 stk lisenskurs circuit racing med til sammen 35 deltakere.  

Begge kursene ble kjørt på Karlskoga Motorstadion (22 deltakere i april og 13 deltakere i juli).  
To meget vellykkede kurs som ble gjennomført av Harald Stensrud, Terje Granheim og Roy Øwre som på vanlig måte 
gjennomførte topp kurs, samt at flere av klubbens førere har stilt velvillige opp som instruktører. Eirik Garberg og Helge 
Spjeldnes stilte velvillig opp og delte med seg av svært verdifull kompetanse. 

 

Klubben har ikke arrangert lisenskurs i motocross og enduro i 2016. 
 

Klubben har også hatt 2 deltakere på NMF RØ sine sikkerhets- og aktivitetslederkurs, samt 3 deltakere på NMF RØ sitt 

kurs for teknisk kontrollanter. 
 

4. SPORTSLIGE RESULTATER / AKTIVITET 
  

4.1 OFFROAD 
 

4.1.1 ENDURO 
 

 11 førere fra Solør MCK har deltatt i NC og breddeklasser Enduro i 2016. 2 i klasse Ungdom 13 – 16 år (NC),  

 1 i klasse Damer (NC), 3 i klasse Bredde, 3 i klasse Junior Rekrutt og 2 i klasse C. 

 Dette er en liten økning fra 2015. (10 deltakere i 2015 - 15 deltakere i 2014 - 8 deltakere i 2013 - 5 deltakere i 2012).  
Det må også nevnes at et medlem fra Solør MCK, Joakim Lundby, har kjørt internasjonale rally i enduro.  
          

Resultater NORDISK og NORSK MESTERSKAP ENDURO 2016 finnes på denne linken; 
http://www.nmfsport.no/Enduro//Resultater/2016%20Resultater%20NM%20Haslemoen.pdf 
 

Resultater NORGESCUP ENDURO 2016 finnes på denne linken; 
http://www.nmfsport.no/Enduro//Resultater/2016%20Resultat%20NC.pdf       

 

4.1.2 MOTOCROSS  
 

For første gang på 24 år har Solør MCK deltatt i NM lag motocross. Dette endte med 2. pl. og SØLVMEDALJE! 
 

4.1.2.1  NORDISK OG NORSK MESTERSKAP, SAMT NORGESCUP 
 I 2016 har førere fra Solør MCK deltatt i statusløp for første gang på mange sesonger. Dette er BRA! 

 - Nordisk Mesterskap: 4 deltakere - 1 i klasse 85, 1 i klasse MX1 og 2 i klasse MX2 

 - Norsk Mesterskap: 4 deltakere - 1 i klasse 85, 1 i klasse MX1 og 2 i klasse MX2 

 - Norgescup: 6 deltakere - 1 i klasse 85, 2 i klasse MX1 og 3 i klasse MX2 
 

4.1.2.2  REGIONSCUP 

Solør MCK stilte med 9 førere i NMF RI MX-CUP 2016 (6 stk i 2015).. 

- 1 i klasse 85, 1 i klasse MX Junior, 3 i klasse MX Aktiv (MX 1 + 2) og 4 i klasse MX Mosjonist   
 

4.1.2.3 RESULTATER NORSK MESTERSKAP OG NORGESCUP  
 

NORSK MESTERSKAP 

- SØLVMEDALJE - NM lag – Adrian H. Ophus, Morten H. Strøm, Lars M. T. Sveen og Henrik B. Øwre (lagleder).  
 

NORGESCUP 

- BRONSEMEDALJE - MX2 – Morten Hågen Strøm  
  

4.2 RSM (radiostyrt motorsport) 
 

Det har vært gjennomført 3 klubbløp med lavere oppmøte enn i 2015. Det er en god blanding av alle aldre.    

Totalt 41 medlemmer fordelt på 26 medlemskap (19 aktive + 7 familie (22 medlemmer)). 

I 2015 var det totalt 63 medlemmer fordelt på 34 medlemskap (18 aktive + 16 familie (45 medlemmer)).  

Dette er en merkbar reduksjon av  medlemsmassen! Hvorfor? 
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4.3 CIRCUIT RACING 
 

Nok en gang stod klubbens flaggskip; circuit racing, for fenomenale resultater. Solør MCK bekreftet en gang for alle at 
de i 2016 var Norges suverent beste circuit racingklubb! 

Dette året hadde Solør MCK totalt 89 førere som deltok i statusløp (NoM, NM og NC + Open).  

67 (74) i moderne + 22 (24) førere i Classic! Til tross for de enormt flotte resultatene var det dessverre en tilbakegang  

på 9 deltakere i forhold til 2015. 
 

Solør MCK oppnådde 4690 poeng (4428) med sine 89 førere (98), mens Borg MCK klarte 2377 poeng (2768) med  
78 førere (83). Igjen var det Classic Racing Club som tok tredjeplassen med 1172 poeng (918) med 33 førere (28). 
 

Gjennomsnittelig tok førerne fra Solør MCK 52,7 poeng (43,9) mot Borg MCK sine førere som tok 30,5 poeng (33,3) og 
CRC oppnådde 35,5 poeng (32,8). 
Solør MCK var best i de moderne NC-klassene, Borg MCK var best i NM-klassene, mens CRC var best i classic. 
 

I tillegg til alle de flotte resultatene som følger nedenfor har også Solør MCK en fører som kjører internasjonalt i et 
spansk team. Thomas Sigvartsen har i 2015 kjørt FIM CEV Repsol i Moto 2. Hans beste resultat i enkeltløp ble en 6. 
og en 7. plass under sesongåpningen i april på GP-banen i Valencia. 
Dette er et resultat som egentlig er svært bra, kanskje noe av det beste en norsk fører noen gang har gjort i følge 
eksperter. Vi gleder oss til fortsettelsen.  
Tallene i parentes er fra 2015-sesongen. 
 

 TOTALOVERSIKT STATISTIKK CIRCUIT RACING 2016     Se VEDLEGG 1 
  

4.3.1 RESULTATER NORDISK MESTERSKAP 
 

NORDISK MESTERSKAP 

- SØLVMEDALJE - Superstock 600 – Helge Spjeldnes 
 

4.3.2 RESULTATER NORSK MESTERSKAP OG NORGESCUP  
 

NORSK MESTERSKAP 

- BRONSEMEDALJE - Superbike – Helge Spjeldnes 
 

NORGESCUP 

- GULLMEDALJE - Junior STD – Jonathan L. Nessjøen  - GULLMEDALJE - Nasjonal 600 – Bobbo Enger  
- SØLVMEDALJE - Junior STD – Andrè S. Gjerdingen  - SØLVMEDALJE - Rookie 600 – Bobbo Enger  
- SØLVMEDALJE - Rookie 1000 – Christian Jørgensen - SØLVMEDALJE - Nasjonal 600 – Atle G. Syversen  
- SØLVMEDALJE - Nasjonal 1000 – Audun Gundersen  - BRONSEMEDALJE - Junior STD – Vetle Johansen  
- BRONSEMEDALJE - Rookie 600 – Kristoffer V. Mellingen  - BRONSEMEDALJE - Rookie 1000 – Steffen Andersen  
- BRONSEMEDALJE - Nasjonal 600 – Jon T. Ødegaard  - BRONSEMEDALJE - Nasjonal 1000 – Bjørn Arnegard  
 

 RESULTATER NORGESMESTERSKAP OG NORGESCUP CIRCUIT RACING 2016  Se VEDLEGG 2 
        

4.4 CLASSIC CIRCUIT RACING 
 

4.4.1 RESULTATER NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 
 

NORDISK MESTERSKAP 

- GULLMEDALJE - 250 GP – Olav Aunemo 
- SØLVMEDALJE - Classic Formula F1 (stor) – Amund Granli 
- BRONSEMEDALJE - Classic Formula F1 (stor) – Oddgeir Mikkelrud 
- BRONSEMEDALJE - Classic Forgotten Era (stor) – Knut Holte 
- BRONSEMEDALJE - Classic Superbike – Amund Granli 
 

NORDIC CUP 

- SØLVMEDALJE - 250 GP – Olav Aunemo 
- SØLVMEDALJE - Classic Forgotten Era (stor) – Knut Holte 
 

4.4.2 RESULTATER CLASSIC NORGESCUP - (MC-AVISA CLASSIC NORGESCUP)  
 

NORGESCUP 

- GULLMEDALJE - 250 GP – Olav Aunemo 
- GULLMEDALJE - Classic Formula F1 (stor) – Oddgeir Mikkelrud 
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- GULLMEDALJE - Classic Super Mono – Tor Henning Molstad 
- GULLMEDALJE - Classic Superbike – Amund Granli 
- GULLMEDALJE - Classic Sidevogn D – Tor Langdalen / Trond Stårvik 
- SØLVMEDALJE - Classic 250 – Mikkel C. Andersen 
- SØLVMEDALJE - Classic Forgotten Era (stor) – Knut Holte 
- SØLVMEDALJE - Classic Formula F1 (stor) – Leif Kristiansen 
- SØLVMEDALJE - Classic Formula F1 (stor) – Amund Granli 
- BRONSEMEDALJE - Classic 350 – Guttorm Nyhus 
- BRONSEMEDALJE - Classic 750 – Morten Storsveen 
- BRONSEMEDALJE - Classic Formula F1 (stor) – Guttorm Nyhus 
- BRONSEMEDALJE - 250 GP – Jim-Levi Berntsen 
 

 NORGESCUP CLASSIC CIRCUIT RACING 2016      Se VEDLEGG 3 
          

4.5 REGIONSMESTERSKAP ALLE GRENER 
 

4.5.1 REGIONSMESTERSKAP CIRCUIT RACING        
Utregningen / kåringen av regionsmestere er gjort på den enkleste måten ved at vi bare har beregnet resultatene fra 
alle løpene i NM / N-CUP. Solør MCK tok 8 av 8 Regionsmesterskap i circuit racing 2016! 
 

 REGIONSMESTERSKAP CIRCUIT RACING 2016      Se VEDLEGG 4 
 

4.5.2 REGIONSMESTERSKAP CLASSIC CIRCUIT RACING    
Kåringen av Regionsmestere er beregnet fra Norgescupløpene på Vålerbanen i juni. Det er kåret 10 Regionsmestere i 
Classic circuit racing 2016, og førerne fra Solør MCK tok 8 av titlene. 
 

 REGIONSMESTERSKAP CLASSIC CIRCUIT RACING 2016     Se VEDLEGG 5 
 

4.5.3 REGIONSMESTERSKAP ENDURO     
Utregningen / kåringen av regionsmestere er gjort på den enkleste måten ved at vi bare har beregnet resultatene fra  
alle løpene fra N-CUP som har gått innen NMF Region Innlandets grenser, altså 3 løp.  
Det er kåret 9 Regionsmestere i Enduro 2016. SMCK tok 1 av titlene.. 
 

 REGIONSMESTERSKAP ENDURO 2016       Se VEDLEGG 6  
  

4.5.4 REGIONSMESTERSKAP MOTOCROSS     
Solør MCK stilte med 9 førere i NMF RI MX-CUP 2016.   
Det er kåret 5 regionsmestere, og beste Solør MCK fører kom på en 2. plass i sin klasse. 
 

 REGIONSMESTERSKAP MOTOCROSS 2016      Se VEDLEGG 7 
 

4.6 KLUBBMESTERSKAP ALLE GRENER 
 

4.6.1 KLUBBMESTERSKAP CIRCUIT RACING       
Klubbmesterskap i circuit racing i 2016 er beregnet ut fra løpene som er arrangert på Vålerbanen i MAI, JUNI og 
AUGUST, samt løpene på Karlskoga i JULI. Dette er de løpene som Solør MCK og CRC har arrangert sammen. 
Totalt 6 løp i 4 klasser (SST 600, Superbike, Rookie 600 og Rookie 1000). Det 8 løp i 3 klasser (Junior STD,  
Nasjonal 600 og Nasjonal 1000). I klasse MCS/Sidevogn er det 2 løp 
Det er totalt kåret 8 klubbmestere i circuit racing 2016. 
 

 KLUBBMESTERSKAP CIRCUIT RACING 2016      Se VEDLEGG 8 
  

4.6.2 KLUBBMESTERSKAP CLASSIC CIRCUIT RACING      
 Klubbmesterskap i classic circuit racing er kåret ut fra resultatene under Classic TT på Vålerbanen. 
 Det er kåret 10 klubbmestere i Classic circuit racing 2016. 

 

 KLUBBMESTERSKAP CLASSIC CIRCUIT RACING 2016     Se VEDLEGG 9 
  

4.6.3 KLUBBMESTERSKAP ENDURO     
 Klubbmesterskap i enduro er kåret ut fra resultatene i NC1 (vinterløpet) + NC3 på Haslemoen, altså 2 løp. 

Solør MCK stilte med 11 førere, og det er kåret klubbmestere i 5 klasser i 2016. 
 

 KLUBBMESTERSKAP ENDURO 2016       Se VEDLEGG 10 
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4.6.4 KLUBBMESTERSKAP MOTOCROSS     
Resultatene er regnet ut fra NMF RI sin MX-Cup 2016. 
Solør MCK stilte med 9 førere, og det er kåret klubbmestere i 4 klasser i 2016. 
 

 KLUBBMESTERSKAP MOTOCROSS 2016      Se VEDLEGG 11 
  

4.6.5 KLUBBMESTERSKAP DRIFTING RADIOSTYRT MOTORSPORT     
Det er kåret X klubbmester i drifting radiostyrt motorsport 2016. 
 

 KLUBBMESTERSKAP DRIFTING RADIOSTYRT MOTORSPORT 2016   Se VEDLEGG 12 
  

4.7 HEDER OG UTMERKELSER 
 

4.7.1 HEDER OG UTMERKELSER FOR SPESIELLE RESULTATER / INNSATS OG ANNEN HONNØR   
 Under denne utdelingen er det spesielle priser for høyt rangerte resultater og heder/honnør for spesiell innsats siste år. 

 

 HEDER OG UTMERKELSER UTDELT FOR 2016      Se VEDLEGG 0 
 

5. MEDLEMMER 
  

5.1 EN ENKEL OVERSIKT SOM VISER TENDENSEN DE SISTE 12 ÅRENE: 
 

2004:  595 medlemmer 2005:  680 medlemmer 2006:  740 medlemmer 2007:  822 medlemmer  
2008:  733 medlemmer 2009:  636 medlemmer  2010:  701 medlemmer 2011:  806 medlemmer  
2012:  862 medlemmer 2013:  653 medlemmer 2014:  824 medlemmer 2015:  722 medlemmer 

 

Totalt medlemsmasse 2016: 753 personer med stort og smått.   
 

Dette er økning på 31 medlemmer / 27 medlemskap fra 2015 som gir en liten fremgang på snaut 5 %.  
  

5.2 MEDLEMSMASSEN FORDELER SEG SOM FØLGER: 
 

 - Aktivt medlemskap over 19 år  249 medlemskap  = 249 medlemmer (236-236) 
 - Aktivt medlemskap under 19 år  10 medlemskap  = 10 medlemmer  (9-9) 
 - Familiemedlemskap   98 medlemskap   = 326 medlemmer (91 - 301) 
 - Aktivt medlemskap RSM under 19 år 10 medlemskap   = 10 medlemmer  (Ikke reg.) 
 - Aktivt medlemskap RSM over 19 år 32 medlemskap   = 32 medlemmer  (27-27) 
 - Familiemedlemskap RSM  20 medlemskap   = 60 medlemmer  (22-65) 
 - Honnør-/æresmedlemskap  16 medlemskap   = 43 medlemmer  (18-50) 
 - Støttemedlemskap    7 medlemskap   = 23 medlemmer  (12 -34) 
 

 TOTALT    442 medlemskap = 753 medlemmer (415- 722) 
 

5.2.1 IDRETTSREGISTRERINGEN TIL NIF     
 

Kjønn / aldersfordeling er som følger (tallene i parentes er 2015-tallene):  
 

 

KJØNN 

 

0 – 5 år 

 

6 – 12 år 

 

13 – 19 år 

 

20 – 25 år 

 

over 26 år 
 

Jente / Kvinne 

 

4 (7) 

 

15 (14) 

 

31 (29) 

 

23 (22) 

 

91 (85) 

 

Gutt / Mann 

 

5 (6) 

 

34 (42) 

 

85 (75) 

 

52 (48) 

 

390 (360) 

 

 Det er registrert 730 medlemmer i Idrettsregistreringen i 2016. Dette er en økning på 42 medlemmer fra 2015. 

 Dette gir en medlemsøkning på 5,75%. 
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5.3 NMCU 2015   
 

5.3.1 INNMELDTE MEDLEMMER 2015 
56 (54) medlemmer totalt. Dette er 45 (33) hovedmedlemmer og 11 (21) familiemedlemmer. 
En solid økning i 2016 til tross for at det er 12 medlemmer som er utmeldt (11 hoved- og 1 familiemedlem). 
 

5.4 MOTORSPORTSUTØVERE / LISENSER  
 

5.4.1 LISENSER TOTALT 
 Klubben har 186 personer med til sammen 309 registrerte utøverlisenser i en eller flere grener. 
  (340 i 2015 - 330 i 2014 - 285 i 2013 - 310 i 2012). 
 Klubben har også 14 personer som har til sammen 71 forskjellige funksjonærlisenser (stevnelisenser). 
 I tillegg er det også et antall sikkerhetsledere og aktivitetsledere. 

 

5.4.2 MOTOCROSS 
 Det er registrert 65 (56) utøvere med lisens i motocross. 

 

5.4.3 ENDURO 
 Det er registrert 50 (52) utøvere med lisens i enduro. 

 

5.4.4 CIRCUIT RACING 
 Det er registrert 168 (158) utøvere med lisens i circuit racing. 

 

5.4.5 SUPERMOTO 
 Det er registrert 14 (16) utøvere med lisens i supermoto. 

 

5.4.6 HILLCLIMB 
 Det er registrert 5 (7) utøvere med lisens i hillclimb. 

 

5.4.7 DRAGBIKE 
 Det er registrert 2 (3) utøvere med lisens i dragbike. 

 

5.4.8 TRIAL 
 Det er registrert 1 (1) utøvere med lisens i trial. 

 

5.4.9 SNOWCROSS 
 Det er registrert 1 (1) utøvere med lisens i snowcross. 

 

5.4.10 TRACK RACING 
 Det er registrert 1 (0) utøvere med lisens i track racing (speedway/rundbane). 

 

5.4.11 RADIOSTYRT MOTORSPORT (RSM) 
 Det er registrert 102 (85) medlemmer/utøvere i radiostyrt motorsport (RC-BIL). 2 (2) medlemmer har lisens 
 

5.5 KOMMENTARER / MERKNADER: 
 

 Det er registrert 65 (56) helt NYE medlemskap med totalt 84 (77) medlemmer.  

Det er ingen nyinnmeldte førere/utøvere (klubbskifte) dette året. Det vil bli strøket nærmere 150 medlemmer da disse 
ikke har betalt medlemskontingent de to siste årene (2014 og 2015).  
I tillegg er det utmeldt 18 medlemskap med totalt 33 medlemmer. 

  

Alle tall i parentes er fra 2015. 
 

6. BANER / ANLEGG 
 

6.1 MOTOCROSS 
 

Klubben har ikke motocrossbane. 
 

6.2 ENDURO 
 

Jobben med å utvikle enduro depotet ble stoppet i påvente av å få godkjent spillemiddel søknad. Man vil ikke få 
godkjent arbeid utført før søknaden er godkjent. Men det er nedlagt en betydelig jobb i selve traseen. Spesielt  i 
forbindelse med NM hvor alle 3 SS måtte fullbåndes. Dette utgjorde flere mil med bånd.   
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Traseen har dette året vært på mellom 4 km og  20 km. Vi har også en kortere sløyfe for barn. Inntil vi er på plass på 
eget depot ved RC området har vi benyttet område ved flystripe på lørdager og ved RC tårnet på mandagstreninger. 
Dette har fungert greit selv om vi ser frem til å få etablert oss på eget depot som vi har fått avtale på med kommunen.  
Endelig etter så mange år har vi fått signert en avtale som gjelder i 40 år. 
 

Det ble gjennom ført ett kurs for etappeløp som ett samarbeid med Jevnaker, Borg og Lunner for å kunne benytte 
hverandre under løp. Dette er vanskelig å få til i praksis, så man må baseres seg på være selvgående selv om det 
stilte noen få fa de andre klubbene, så var ikke det i nærheten av hva man ser som behov. 
 

6.3 RADIOSTYRT MOTORSPORT (RSM) 
  

Buggybane i Månelandskapet på Haslemoen er nå borte, og området brukes ifm. enduro- og motocrosstrening. 
I kjelleren på Vålersenteret er 3 driftingbaner i drift.  

 

6.4 CIRCUIT RACING 
 

2016 ble ikke noe unntak for asfaltgruppa. Det gode samarbeid med NAF Trafikksenter A/S fortsatte, og i 2016 fikk vi 
også muligheter til å kjøre 4 arrangementer i circuit racing i samarbeid med Classic Racing Club. 
Vi har altså fått tilbake den 4. helgen som vi ikke har hatt noen sesonger etter STCC-arrangementene. 
Klubbens asfaltaktiviteter foregår som kjent på Vålerbanen. Dette er klubbens viktigste rekrutteringsarena da vi ser 
tilgangen av nye medlemmer som i hovedsak er asfaltkjørere med circuit racing som hovedmål. 
Klubben har fortsatt å jobbe med fornyelse av aktiviteter, og i 2016 fikk vi i gang klubbløp igjen. Noe som var populært. 
 

Med bakgrunn i støybestemmelsene har begrensningene på bruk av banen resultert i at det bare blir gjennomført 
treninger i circuit racing, på mandagskvelder. Den tradisjonelle treningsleiren siste helga i april snødde beklageligvis 
bort, og dette medførte et sviende økonomisk tap som gikk som en rød tråd gjennom hele sesongen. 
 

Det ble arrangert 6 heldagstreninger, mandagene 9/5, 6/6,og 1/8 (sammen med Plastic MC), samt fredagene 13/5 
(NM-NC på Vålerbanen), 22/7 (NM-NC på Karlskoga) og12/8 (NM-NC på Vålerbanen). 
  

To lisenskurs er blitt gjennomført på Karlskoga Motorstadion i Sverige, ett i april og ett i juli. 
 

Konsesjonen på Vålerbanen er uendret når det gjelder bruken til motorsportstevner, men det positive samarbeidet med 
både Classic racing Club, Karlskoga Motorförening, NAF Trafikksenter AS / Vålerbanen har fortsatt også i 2016.  
 

7. SAMMENDRAG / KONKLUSJON 
 

7.1 INNLEDNING 
 

Som nevnt i innledningen ble 2016 et nytt godt år. 
God og aktiv jobbing på alle områder, hvor vi søker nye løsninger på de utfordringene som har dukket opp de siste 
sesongene, kan vi vel erkjenne at har fungert bra også i 2016. God økonomstyring, ryddighet, måtehold og 
ansvarlighet har gitt gode bekreftelser på at klubben driver bra! 
Arrangementene har også gitt gode økonomiske resultater med unntak av treningsaktivitene i både circuit racing, 
enduro og radiostyrt motorsport, samt jubileumsarrangementene i august som gikk skeis. Totalt et lite underskudd for 
hele året. 
 

 ØKONOMISK OVERSIKT ARRANGEMENT 2016      Se VEDLEGG 13 
 

Etter flere år med sportslige oppturer, med både økonomisk opp- og nedturer, klarer klubben allikevel å holde fokus på 
de rette tingene og omstille og jobbe med fortsatt positiv utvikling. Dette er vi rett og slett gode på! 
 

Solør MCK skal fortsette å holde fokus på hovedmålet; det gode miljøet, kontinuiteten i klubbens styrende 
organer, godt organisert klubbdrift, knallhard og god økonomistyring og vilje til å jobbe som et team!  
Dette er helt klart Solør MCK sin suksessoppskrift og hovedgrunnene til at vi lykkes år etter år.  
Det er ingen grunn til å forandre på noe som er så bra, men vi må allikevel holde fokus på endringene vi står ovenfor. 

 

7.2 DUGNADSINNSATSEN 
 

Det har også i 2016 vært et år med brukbar dugnadsinnsats, men skyene i horisonten blir stadig MØRKERE!  
Det blir verre og verre å få frivillige til å stille opp på klubbens arrangementer. 
 

Asfalt- og Offroadgruppene jobber iherdig både planmessig og strukturert., men det blir bare mer og mer utfordrende, 
og slik kan vi ikke ha det i fortsettelsen!  
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Denne situasjonen er rett og slett ikke holdbar, og som så mange ganger tidligere nevnt  er signalene fra sliterne helt 
klare; nå MÅ de aktive ta seg i nakken og bli flinkere til å stille opp! Her er det allerede tatt grep foran 2017-sesongen. 
 

God innsats fra Offroadgruppa gjennom vinteren med å holde treningsløypa i enduro åpen.  
 

Vi får stadig tilbakemeldinger på at dette er vi gode på arrangement, men når vi hele tiden må anstrenge og bruke så 
mye tid på å skaffe funksjonærer går dette på bekostning av andre viktige ting. 
Vi forstår ikke hvorfor dette skal være et problem i en klubb med så mange medlemmer, men interessen er jo rett og 
slett ikke tilstede. Nå MÅ de aktive stille opp  for klubben sin, ellers så må vi senke ambisjonene og aktivitetsnivået 
vårt. Det ønsker vi vel egentlig ikke! 
 

Klubben må igjen sende ut et STORT varsku om at dersom vi skal gå i den retningen at vi i større og større grad må 
leie inn folk bli kassa tom i løpet av kort tid, og dermed heller ingen aktiviteter. Leieutgiftene medfører at vi enten må 
redusere aktivitet eller øke aktivitetsavgiftene. Dette er ikke ønskelig, men tegn i tiden kan tyde på at vi må det. Vi må 
nemlig  betale den prisen dette koster.  

 

7.3 LEIEUTGIFTER 
 

De absolutt nødvendige leieutgiftene på baner og sanitet har steget sakte men sikkert de siste årene, men heldigvis 
ikke veldig mye, men det er selvsagt de største utgiftene. 
Vi vil forsøke å holde prisene på det samme nivået på vanlige treninger, men dette krever da at utøverne stiller opp på 
treninger og aktiviteter. Klarer vi ikke å balansere økonomien er det ikke liv laga for videre drift.  
 

Også for 2017 har vi fra NAF Trafikksenter AS/Vålerbanen blitt meddelt at det blir en prisøkning på 3 % på baneleie 
treningskvelder og løpshelger. Sport Rescue Team har også økt bare bitte lite grann (kr 50,- for en treningskveld). 
Dette er ikke dramatisk, men det blir tross alt en del penger som vi MÅ ha inn for å få det til å gå rundt. 
 

Dersom klubben fortsatt skal kunne tilby de nærmere 200 medlemmene med circuit racinglisens et skikkelig tilbud, MÅ 
vi kunne organisere nettopp treninger og arrangement, og betale prisen dette koster.  
 

Med så mange fra egen klubb burde det faktisk være mellom 50 og 70 egne klubbførere på trening hver gang vi 
arrangerer. På klubbløp burde det faktisk stille minst 100 deltakere fra egen klubb. 
Nå er det de aktive som har ballen, og husk nå er det dere som har utspillet! 
 

På tidligere årsmøter, og da spesielt de fem, seks siste årene, har det kommet tydelige signaler!  
Dersom dere ønsker treningstilbud og løp henstilles det til bedre oppslutning, samt INNSATS på dugnad slik at vi 
slipper å betale for innleid hjelp. På den måten blir pengene i kassa og vi slipper å øke prisene. Dette ser det ut til at vi 
må gjenta til det kjedsommelige, men det er virkelighetens verden!  

 

7.4 TRENING CIRCUIT RACING 
 

De siste sesongene har treningsfremmøtet svingt opp og ned, og dette har selvfølgelig en sammenheng med været. 
Sesongen 2016 har dessverre vist en negativ trend med et meget lavt treningsfremmøte.  
  

Sesongen skulle startet med treningsweekend i månedsskifte april - mai, og vi hadde mange påmeldte, over 100, men 
hele opplegget måtte dessverre avlyses på grunn av værforholdene. Snø og underkjølt regn egner seg dårlig på 
asfaltbane med racingdekk.  
  

I 2016 sank treningsfremmøte med over 10  deltaker i forhold til 2015.Det var gjennomsnittelig snaut  58 deltakere pr. 
aktivitet i circuit racing på Vålerbanen. (69 i 2015 - 70 i 2014 - 62 i 2013 - 65 i 2012).  
De vanlige mandagstreningene (kl 17:00 - 21:00) hadde en negativ utvikling med snaut  28 stk i snitt på treningene pr. 
gang (43 i 2015 - 28 i 2014 - 27 i 2013 - 34 i 2012).  
 

Av 636 deltakere på 11 aktiviteter i 2016(892 på 13 aktiviteter i 2015 - 971 deltakere på 13 aktiviteter i 2014 - 866 
deltakere på 13 aktiviteter i 2013 - 847 deltakere på 13 aktiviteter i 2012), har det vært 56 velt i 2016 (59 velt i 2015 - 
59 velt i 2014 - 63 velt i 2013 - 58 velt i 2012) og 4 førere til legebehandling i 2016 (5 i 2015 - 2 i 2014 - 7 i 2013 - 3 i 
2012).   
 

SMCK har fortsatt med samme opplegg som tidligere sesonger også i 2016. Permanent sekretariat, Racecontrol og 5 
faste flaggvakter i tillegg til teknisk kontroll og utslipp. Godt og ryddig organisert trening, samt et fast tidsskjema, har 
gitt også dette året gitt mange fornøyde deltakere/kunder og positive tilbakemeldinger på god organisering. 
 

Vi ser også i 2016 at mange av de trofaste medlemmene/førerne sviktet nok en gang. Til tross for dette ble det i 2016 
arrangert klubbløp, og overraskende nok kom det nærmere 40 deltakere. Det ble en bra kveld 
Klubben MÅ kunne forlange større interesse og fremmøte på treningene i 2017, samt stor deltakelse på klubbløpene 
da vi virkelig ønsker å ta opp den tråden igjen. 
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Det vil i 2017 bli vurdert å øke bitte lite grann på prisene, men dette er ikke avgjort. 
 

 STATUS RR-TRENING / AKTIVITET CIRCUIT RACING 2016    Se VEDLEGG 14 
 

7.5 ARRANGEMENT CIRCUIT RACING 
 

Lisenskursene er beskrevet under punkt  3.4 - UTDANNING. 
 

I 2016 startet den norske sesongen på Vålerbanen 14. - 15. mai. Dette ble et bra arrangement med solid markering fra 
arrangørklubbens utøvere. 
I juli gjennomførte klubben igjen et prikkfritt NM- / NC-arrangement på Karlskoga Motorstadion 23. – 24. juli.  
 

Nordisk Mesterskap og NM-/NC-finalene på Vålerbanen i august ble en ny bekreftelse på at dette er vi gode på, men 
hva hjelper det da publikum uteblir.  
STOR HONNØR til alle funksjonærer som nedla en fantastisk jobb på alle disse arrangementene. 
 

Klubben fortsatt også i 2016 sitt gode og tette samarbeid med Karlskoga Motorförening, og dette fungerer svært bra. 
Klubben jobber aktivt for å fortsette å utvikle dette samarbeid også i fremtiden.  
 

Classic Racing Club sitt tradisjonelle Classic TT i juni ble støtte av klubben med funksjonærer. Denne jobben resulterte 
i et kjærkomment tilskudd i klubbkassa for jobben. STOR honnør til alle som også stilte opp her og bidro til dette. 

 

7.6 TRENING OFFROAD 
 

Det har vært gjennomført 45 treninger (52 i 2015) med ett snitt på litt over 7 pr trening (9 i 2015). Det er 316  

registreringen i kjøreboka (473 i 2015). I tillegg kommer de 3 løpene som klubben har arrangert.  
 

Det er 34 medlemmer (41 i 2015) fra SMCK som har vært på alt i fra 1-45 treninger (1 - 39 i 2015).  

14 av disse er barn/unge under 19 år (21 i 2015).  

Klubbens 34 utøvere har møtt opp 197 ganger på i alt fra 1-45  treninger i 2017. 

Vi rekrutterer fortsatt noen men det er stabile yngre førere vi har. Vi har gjennomført 15 kjøretreninger (10 i 2015) 

med Morten Bjerkeli som barne- og ungdomssatsing. I tillegg er flere av SMCKs yngre garde også på trening med 
Morten på crossanlegget en dag i uken Vi har også medlemmer som er med i Bjerkeli cross team. 
 

Antallet utøvere fordeler seg slik: 
- Under 12 år:  6 stk (12 stk i 2015) 
- 13 – 19 år:  11 stk (12 stk i 2015) 
- Senior:  17  stk (17 stk i 2015) 
 

Totalt er det 321 registreringer (473 i 2015)  i offroadpermen på 45 treninger (52 i 2015). 

I tillegg kommer de tre løpene med til sammen 295 deltakere.  
 

7.7 ARRANGEMENT OFFROAD 
 

Klubben har arrangert  Norgescuprunde 1 (vinterløp - spesial) i enduro den 27. februar med 128 deltakere, samt 3. 

runde Norgescup i enduro den 25. juni med 98 deltakere (etappeløp). I tillegg ble det 12. - 13. august kjørt Nordisk og 

Norsk Mesterskap i enduro etappe på Haslemoen med 69 deltakere.. Ellers har det i 2016 dårligere treningsfremmøte 

på Haslemoen i forhold til 2015. Denne negative utviklingen er slett ikke bra. 
 

7.8 RADIOSTYRT MOTORSPORT 
  

 RSM er etablert i kjelleren på Vålersenteret nå. Det har vært gjennomført 137 treninger (128 i 2015 - 154 i 2014). 
 Tirsdag,  torsdag og søndag er dagene det er aktivitet.  

 

Det har vært 728 innskrivninger hvorav SMCK medlemmer har stått for 713 oppmøter på i alt fra 1 - 137 

oppmøter. (675 i 2015 - 1379 i 2014). Dette gir et snitt på 5,3 personer pr treningsdag. En bitte liten tilbakegang siden 

2015 hvor det var et snitt på 5,8 deltakere pr. treningsdag. (9 pr. trening 2014) 
Det er også hovedgrunnen til en noe lavere inntekt  i  treningsavgift i 2016 enn i 2015 (totalt KR 2 080,- mindre). Dette 
er symptomatisk med treningsfremmøte i andre grener.  

 

7.9 ØKONOMI  
 

Etter det gode økonomiske resultatet i 2015 var vi selvsagt litt spente på hvordan det ville gå med 7 store arrangement 
i 2016. 
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Med knallhard jobbing klarte vi å komme oss brukbart fra 2016 de 6 arrangementene som ble gjennomført.  
Et løp ble avlyst (Nordisk Mesterskap i supermoto). 
 

Nå må klubben bare fortsette å jobbe like grundig og målbeviste for å fortsette denne trenden, og ikke minst bli enda 
flinkere på budsjettering.  
 

Hovedinntektene kommer fra klubbens circuit racing- og enduroløp (overskudd på omlag kr 156 000,-).  
Circuit racingløpene hadde et overskudd på omlag kr 92 000,-, mens enduro hadde et overskudd på ca kr 64 000,-. 
RSM har slitt også i 2016, og kom ut med ca. kr 25 000,-  etter skjema. 
 

Totalt på alle treninger - alle grener har klubben et overskudd på snaut kr 30 000,-. 
Lisenskursene i circuit racing ga et overskudd på drøyt kr 27 000,-. 

 

7.10 BARNE- OG UNGDOMSAKTIVITETENE 
 

Klubben har fortsatt å jobbe aktivt og godt med barne- og ungdomsaktivitet, men vi kunne med fordel fått med enda 
flere inn i våre aktiviteter. Hovedårsaken er nok at holder til altfor langt fra de store befolkningsområdene.  
 

Solør MCK har i 2016-sesongen hatt over 50 % av de norske førerne i rekrutteringsklassen Junior STD.  
Dette har resultert i GULL-, SØLV- og BRONSEMEDALJE i Norgescup, samt alle 3 medaljene i Regionsmesterskapet. 
 

På barne- og ungdomssiden i Offroad jobbes det også godt. Masse treningssamlinger med innleid trener (en svært 
dyktig trener) har resultert i mye unger på trening, men kanskje ikke så mange på løp foreløpig. Dette kommer. 
 

Utfordringen er å få på plass flere trenere i både i MX/ER. I RR har vi nå 3 utdannede trenere. 
Oppgraderingsseminar på lisensierte funksjonærer, samt sanitetskurs på våre sikkerhetsledere og aktivitetsledere er 
også et stykke arbeid som må gjøres. 
 

Vi må fortsette arbeidet med å få flere på kurs for sikkerhetsledere og aktivitetsledere, samt kurs for trenere. 
Barneidrettsaktiviteten krever MYE da det er stort ansvar og strenge regler, og klubben MÅ faktisk kunne forlange at 
foreldre som skal ha ungene sine med på våre aktiviteter også må stille opp.  
 

7.11 TOURINGAKTIVITETENE 
 

Klubbens touringaktivitet er som tidligere år fremdeles tilnærmet lik 0, men vi fortsetter å etterlyse mer aktivitet og 
engasjement.  Det er faktisk noe på gang da det er flere av klubbens medlemmer som kjører gatesykler og som tar seg 
turer. Det er bare ikke noe særlig organisert foreløpig. 
 

7.12 STØTTESPILLERE / SPONSORER 
 

Solør MCK vil også etter 2016 sende en STOR TAKK til våre faste sponsorer / støttespillere for deres bidrag / støtte til 
klubbens arbeid.  

Spesielt vil vi takke Gjøvik Motor Service AS, Racing4Fun, Østlandet Motor Service AS, 

OTTO POSAASEN, Vålerbanen - NAF Trafikksenter AS, Karlskoga MS / MF, samt Norges 

Motorsportforbund v/ spesielt enduro- og circuit racinggruppa.  
 

TUSEN TAKK! UTEN DERE VILLE IKKE DETTE VÆRT MULIG! 
 

7.13 INFORMASJON 
 

Klubbens hjemmeside er vår nyhetsbørs, og dette har vært en suksessfaktor sammen med FACEBOOK.. 
Det er neste ingen skriftlige medlemsinformasjon lenger. Tilnærmet all informasjon formidles elektronisk (e-post).  
Dette krever selvfølgelig at medlemmene er flinke til å melde inn korrekte adresser til sekretæren.  
 

I tillegg har klubben også fått opp en egen FACEBOOK status for å gjøre klubben og vår virksomhet enda mer synlig.  
Kontinuerlig mottar vi mange positive tilbakemeldinger fra både fjern og nær som tyder på at vi gjør en god jobb.  
 

Fra uke 1 i 2017 er det kommet nytt utseende på klubbens nettside. Dette ble BRA, men vi trenger alle litt innkjøring 
før vi blir 100% kjent med det nye verktøyet. 
 

Siden nettsiden vår ble etablert den 20. januar 2004 har vi pr. i dag den 4. februar 2017, litt over 13 år etter 
etableringen, hatt om lag 7 millioner UNIKE TREFF. 
Til tross for nedgangen i antallet besøk på nettsiden har vi i snitt på over 2 000 besøk pr. døgn siste år. 
FACEBOOK har nok tatt over en del, men der er SMCK også med, så klubben blir sett! 
 

Ved behov vil SÆRDELES viktig informasjon, som bør gå ut pr. post, også i fremtiden bli sendt i posten, men det må 
være VIKTIG! Nå vil primært det aller meste bli sendt ut elektronisk (e-post). 
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7.14 AVSLUTNING 
 

Styret må takke for innsatsen, spesielt under den tøffe augusthelga hvor vi hadde NM både i skogen på Haslemoen og 
på NAF Trafikksenter / Vålerbanen..  
 

Dette året har styret også kommet i mål med flere punkter i langtidsplan. Vi har fått på plass en daglig leder og vi har 
fått på plass en 40 års leieavtale i skogen på Haslemoen. 
 

Dugnadsmessig må vi prøve å få til en snuoperasjon på CR. Her er det til tider tungt å få personell på plass slik det 
trengs. Det blir arrangert bra løp, men det kan virke som mange synes det er tungt å stille opp. Forslag tas imot med 
takk om det er noe som kan gjøre det mer interessant å låne bort tiden sin. 
 

Offroadgjengen har som tidligere år mange felles timer i skogen, selv om det knep litt under NM som var det her 
samarbeidsklubber som glimret med sitt fravær. Men de som var der dro det hele i land. 
 

RC gjengen har, som siden oppstarten, klart seg selv både med under dugnader og treninger. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Elverum, 4. Februar 2017 
 
 
 
 

 ________________________________________   ________________________________________ 
 

 Marianne Åslund Brandett - formann    Odd Hynne - nestformann 
 
 
 
 

 ________________________________________   ________________________________________ 
 

 Roy M. Øwre - Styremedlem - sekretær    Per Gunnar Ekren - styremedlem 
 
 
 
 

 ________________________________________   ________________________________________ 
 

 Grethe T. Holtmoen - styremedlem     Frank Einar Brandett - styremedlem 

 
 
 
 

 ________________________________________   ________________________________________ 
 

 Kjell Erik Sandlie - styremedlem     Benjamin H. Storsveen - styremedlem 

 


