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Styrets sammensetning
Leder: Marianne Teppdalen
Nestleder: Bjørn Arvid Teppdalen
Kasserer: Lise Storsveen
Styremedlem: Hans-Petter Engstrøm
Sekretær/kasserer: Lise Storsveen (referat)
Styremedlem: Henriette Bredesen
Styremedlem: Kent Gunnar Godli
Styremedlem: Trine Marie Brekken
Varamedlem: Simen Mindrebøe
Varamedlem: Ketil Blomseth
Varamedlem: Kenneth Iversen
Varamedlem: Henrik Timar (ungdomsrepresentant)
Valgkomité: Inger Lise Blyverket og Daniel Røed
Revisorer: Ketil Blomseth

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter.
Spesielle oppgaver
Fortsatt arbeid rundt LUMS leie av område og utvidelse av område. Område ble godkjent
sommeren 2019 og vi klarte å åpne enduro august 2019. Lums jobber videre med leieavtalen
ang leie pris i framtiden.
Styret jobbet med å søke penger til ny gravemaskin og andre utstyr vi ønsker. Søknaden til
Sparebank1stiftelsen ble innvilget med 500 tusen som gikk til gravemaskin. Det gjør at
banegruppa får bedre verktøy til å utføre sine oppgaver.
Deltagelse i møter i AMX , Region Innland,, Arrangørkonferansen, Motorsportkonferansen,
Barneidrettsutvalget NMF, Idrettsrådet Lunner Kommune, Banegodkjennings komite,
samarbeidsmøter Gran Kommune og endurokonferansen.
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Aktiviteter
Lunner MX Team
Lunner MX Team er et tilbud til aktive medlemmer av Lunner Motorsport som ønsker å satse
utover vanlig klubbtrening og åpen trening. Om det ikke er en direkte forutsetning er det et
ønske at alle deltar i løp som Østlandscup/Landsdelscup og eventuelt NM i så vel motocross
som enduro. De som skal være med blir vurdert utifra modenhet og innsats.
MX Teamet har hatt treninger hver tirsdag, med unntak av sommerferien og når banen har
vært stengt på grunn av baneforhold.
Kenneth Gundersen har vært hovedtrener for Lunner MX Team i 2019.
BarneGruppa
Det har vært noe nedgang på treninger med imellom 10-20 barn på sommeren og mellom 5-10
på vinteren. Noe av dette skyldes at mange har gått over til 125cc.
Vinter 2019 så hadde vi barnetrening hver mandag for 85 og 125 cc med Bjørn Arvid
Teppdalen som trener. Når våren kom så var det kun noen få som kom på trening. Så den ble
avsluttet sommeren 2019. Var det noen av 85 cc som kom så var de med trening med Kent
Gunnar Godli.
De aller minste har Kent Gunnar trent hver mandag kl 1730-20. Det har kommet noen nye i
gruppa i 2019. Karianne Harring og Trine Marie Brekken har bidratt for barnegruppa. Høsten
2019 ble laget kioskliste.
 røvekjøring:
P
Vinter 2019 hadde vi stand på mc messa med prøve kjøring. Det var ca 400 barn som
prøvekjørte denne helgen og vi takker våre medlemmer som hjalp til med dette.
Våren 2019 hadde vi to prøve kjøring for de minste. Flere var med bidro at dette gikk bra. Vi
hadde ca 25 nye kjørere som prøvekjørte.
Høsten 2019 hadde vi to prøvekjøringer og det var så stor pågang så vi tok en ekstra prøve
kjøring slutten av sesongen. Totalt 56 barn og ungdom som prøvekjørte.
Kommuneprosjektet Ung Hadeland
Er et samarbeidsprosjekt med Gran og Lunner Kommune for å aktivisere ungdom fra 14 til 18
år, hvor LUMS stiller med trenere, transport av sykler, vask og vedlikehold og utlån av utstyr.
Det har vært 8 treninger på torsdager i løpet av sommeren og 2 åpne dager.
Det ble også arrangert sommercamp over 2 dager.
På torsdagen har det vært imellom 10-12 deltagere og på de åpne dagene 20-25.
Ansvarlig for kommuneprosjektet har vært Daniel Røed.
Aktivitet på banen
Mandag: Barnetrening 5-12 år
Tirsdag: Teamtrening
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Onsdag: Åpen trening
Torsdag: Jenter og Ung Hadeland
Fredag og lørdager stengt.
Søndag: Åpen trening
LUMS har hatt åpent alle åpen treningene i hele året. Takker aktivitetsledere og bane
mannskapet at det har gått veldig bra med åpningene.
Lag NM 2019
Lag NM 2019 ble arrangert på Lier motorsport bane. LUMS hadde med 3 lag.
Et lag i junior 85 cc som besto av Patrick Valbjørn, Remi Teppdalen og Ola Fjeldstad. De
gjorde det veldig bra og fikk en bronse plass. Det er vi veldig fornøyd med.
To lag i senior som besto første laget av Håkon Fredriksen, Håkon Østerhagen og Martin
Holm. Andre laget besto av Henrik Timar, Kristoffer Simble og Emilie Teppdalen.
Første laget kjørte veldig bra og fikk en sølv plass. Andre laget var nær til å kvale seg inn til
finaleheat. Lums er storfornøyd med alle deltakere som deltok.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Det er gjennomført 4 klubbløp i MX, LagNM, og Østlandscup som Lunner arrangerte.
LUMS kjørere har deltatt i NM, NC i både Enduro og Motocross, og på flere løp i SM, EM og
VM
Økonomi
Se egne bilag inkludert revisor rapport
Medlemstall
Medlemstall for 2019: 213 medlemmer.
Disse er ikke klare før 1 april når NIF har tallene klare.
Til slutt vil vi takke våre samarbeidspartnere for den støtte vi har mottatt i 2019 og håper at
samarbeidet kan fortsette i 2020
Alf Graarud Motor AS
Rørleggerfirma Gundersen & Brokerud
Nordsjø Maling
Fransefoss Bånkall
Morten Bruvold AS
Hakadal Bygg AS
Te-Tak AS
OPG Anlegg AS
Skog & Hage Nittedal AS
Guttormsen AS
Apotek 1 Harestua
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Gustavsen maskin AS
Kiwi Harestua
OPB Oslo prosjektbygg
AF håndverk
Fagmøbler Hadeland
SecPro
Europris Roa
Kjøle assistanse
TKD
Som alle kan se, så har vi plass til mange flere, og for interesserte, vennligst send oss en mail
eller ta kontakt med en i styret.
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