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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR NORRAHAMMARS MOTORKLUBB 
 
 
 
 
 
Styrelsen avger för verksamhetsåret 2019 följande verksamhetsberättelse. 
Sammansättningen av styrelsen har varit: 

 
Ordförande Jan Largén  
Vice ordförande, Claes Johansson  
Kassör/medlemskassör Mats Rydell  
Sekreterare Rickard Hallgren Styrelseledamot  
Rally Claes Johannesson Styrelseledamot 
Trial Claes Palm Styrelsesuppleant 
Motocross Björn Palm Styrelseledamot 
Enduro Tomas Arnerdal Styrelseledamot 
Enduro Tommy Brandt Styrelseledamot 
Enduro Tobias Sturesson Styrelsesuppleant  
Fastighet Stefan Johannesson Styrelseledamot 
Miljö Dick Hermansson Styrelsesuppleant 
 

 
 
Klubbens huvudsakliga verksamhet under det gångna året har varit att aktivt bedriva motorsportgrenarna 
Rally, Enduro, Motocross och Trial. 
Norrahammars Motorklubb är medlem i Svenska Bilsportförbundet och Svenska Motorcykelförbundet. Till 
medlemmarnas och verksamhetens förfogande står klubbanläggningen med klubbstugan och banor för 
Enduro, Motocross och Trial i omedelbar närhet. 
Styrelsen har under året haft 11st protokollförda sammanträden, utöver detta har de olika grenutskotten 
haft ett flertal sammankomster för planering av den löpande verksamheten och tävlingsplanering. I dessa 
utskott sker en stor del av klubbens arbete. 
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MEDLEMMAR 
 
I dagsläget finns det 638st män och 90st kvinnor registrerade i IdrottOn Line. Medelåldern är 38 år. 
Det kommer tillkomma medlemmar under året i crosskolan, men även övriga discipliner fyller på i jämn 
ström under ett år, men samtidigt brukar det också fall bort en hel del som slutat av olika anledningar, så 
det känns som att vil ligger på ungefär samma nivå varje år. 
 

 

 

EKONOMI 

Klubbens ekonomi är fortfarande mycket god, och alla utskotten är med och bidrar till en fungerande 
förening. Vi har även fått in statliga & kommunala bidrag på totalt 44.325kr. Under 2019 har vi investerat i 
en hel del olika saker, större service/reparation av hjullastaren, ett transpondersystem till Endurobanan, ny 
elektrisk bom till infarten, mobilt bredband och ommålning av klubbstugan är en del som kan nämnas. 
 
 
För detaljerad information läs bifogad Resultatrapport, Balansrapport samt Revisionsberättelse. 
 
Mats Rydell Kassör 
 
 
 
ÖVRIGT 
 
Vi i styrelsen tackar för förtroendet att leda föreningen, och vi vill även rikta ett stort tack till alla medlemmar 
för ert engagemang. Klubben drivs ju som alla vet helt ideellt, tänk gärna på det och hjälp till där du kan. 
 
 
Jan Largén Ordförande 
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Årsberättelse Enduro 
 
 
Hej alla Endurovänner! 
 
Här kommer en liten sammanfattning på Enduroåret som gått. 
 
Under året har 4st Enduro KM körts med riktigt bra uppslutning. För er som ännu inte har provat på att köra 
Enduro KM så passa på att göra debuten under 2020. Det är en liten puls och adrenalinhöjare att stå på 
startlinjen och köra med tidtagning. 
 
Planer fanns att ställa upp med lag från NMK i 12-timmars i Skövde, tyvärr ställdes tävlingen in på grund av 
militärövningar. Men vi gör ett nytt försök under 2020! 
 
Klubben har genom våra fantastiskt duktiga förare deltagit i SM där Noa Largén tog en 3:e plats i JSM2, 
Tobias Carlsson en 5:e plats i JSM2, Lukas Largén en 7 plats JSM2, Hampus Högström en 13:e plats i 
SM3. 
 
Noa Largén fick även möjlighet att köra för det svenska landslaget i Sixdays i Portugal, och var där med 
och ordnade en fantastisk 8:e plats för Sverige, individuellt i klassen Junior E2/E3 tog Noa brons!! 
 
Novemberkåsan gick av stapeln i Enköping, Tobias Carlson låg tvåa i junior klassen men tyvärr fick bryta 
på näst sista sträckan p.ga maskin problem. 
Vidare så är det många som representerat klubben under året i olika tävlingar som Vintercupen, 
Smålandscupen, Stångebroslaget, Ränneslättsloppet, GGN med flera– väl kämpat! 
 
Vi har även investerat i ett transpondersystem som gör att vi kan erbjuda tidsträning vid alla trängnings 
tillfällen med egentransponder. 
 
Endurobanan har under året genomgått en del omdragningar vad gäller banläggningen och dom broar som 
det slitits hårt på har förstärkts. 
 
Vi tackar alla som ställt upp och hjälpt till som funktionärer, med att underhålla banan och all annan 
verksamhet kring enduron. Det är alla ni som har gjort att vi kunnat bedriva vår verksamhet under 2019! 
 
Till sist vill vi i endurosektionen tacka för enduroåret 2019 och önska alla goa enduråkare en riktigt bra 
Endurosäsong 2020 med fantastisk åkning och bra tävlingsresultat. 
  
 
Tobias Sturesson & Dan Malmqvist 
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Årsberättelse Motocross 
 
 

Under det gångna året har vi bedrivit Motocrosskola för tjejer och killar i åldrarna 4-16år. Totalt blev det ett 
tjugotal ledarledda träningstillfällen på tisdagskvällar mellan april och oktober.  

Vi utbildade även tre huvudtränare genom Svemo/Sisu som nu är licensierade barnledare inom Motocross. 
Dessa har tillsammans med ett tiotal hjälptränare lett våra fyra barn- och ungdomsgrupper till att utveckla 
både sin teknik och fysik vid banan.  

Vi ordnade också en ”Guldhjälmsutbildning” vilken är den första formen av tävlingslicens ett barn får ta. Där 
fick förarna göra praktiska prov på sina motorcyklar samt teoretiska prov tillsammans med sina föräldrar. 
Ett tjugotal barn genomgick utbildningen. 

Efter säsongsavslutningen arrangerades ett knatteläger, en lördag i oktober. Trots ruskigt väder blev det en 
uppskattad dag med massor av övningar, tävlingar samt grillmat och fika. 

Vi har även haft arbetsdagar under året där föräldrar bjudits in för att hjälpa till med skötsel och underhåll 
av anläggningen. Uppslutningen har varit bra även där. 

 
Björn Palm 
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Årsberättelse Trial 
 
 
Trialverksamheten har varit mycket aktiv i Norrahammars Motorklubb under 2019. 
Regelbunden träning, har skett under tiden 1 april tom. 30 nov på trialområdet i Källarp. 
Träningsdagar har varit tisdagar och söndagar mellan kl. 17.00 - 20.00. 
Totalt har ca 10 förare har deltagit i träningarna. 
 
Ingen serietävling arrangerades under 2019 p.ga brist av funktionärer. 
 
Björn Ross gjorde en otrolig säsong i serien Väst-Trial där han vann Motion Elit, Björn och sonen Pontus 
kör nu mera, efter ett uppehåll, för NMK, glädjande! 
Glädjande är också att vi fått ett uppsving för trialen under hösten 2019, inte mindre är 5 nya åkare, som 
även inhandlat trialhoj, har anslutit sig till träningarna, de har tidigare kört enduro men nu ”fastnat” helt i 
trialsporten, ställer även upp som funktionärer vid ev. tävling. 
Kul också att av de 5 är en tjej.  
 
Klubbmästerskapet kördes i samband med FarsDagstrialen i Kinna , bästa prestation från NMK gjorde 
Björn Ross som vann Elitklassen! Sonen Pontus gjorde också en bra prestation och slutade som 8:a 
(andra året i tuffa Elit-klassen), inga övriga deltog från NMK. Vi har haft 4st trialmöten har genomförts 
under 2019. 
 
 
Claes Palm 
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Årsberättelse Rally 
 
 
Lördagen den 22/2 hölls årsträff för E-Cupen 2018 i Stamseryd hos Gränna MK för årsmöte och 
prisutdelning. Kvällen avslutades med god mat & dryck och rallysnack. 
 
NMK: s funktionärer har haft att göra i år också. Vi har hjälpt Skillingaryds MK med Skilling 500 och Nässjö 
MK med Novemberskölden. 
 
Hammarslaget var tänkt att köras den 11/5, men då vi inte fick tillräckligt med anmälda blev vi tvungna att 
ställa in tävlingen (trist). 
 
Vi har haft ett antal planeringsmöten, plus att vi har våra rallyträffar första torsdagen i varje månad. 
Klubbmästare blev Jakob Sandberg. (Stort Grattis) 
 
Med dessa ord vill jag tacka alla funktionärer för all hjälp vi har fått, så att vi kan bedriva rallyverksamheten 
vidare i klubben. 
 
 
Claes Johannesson 

 

 
 

 


