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Styrets sammensetning
Leder: Marianne Teppdalen
Nestleder: Ketil Blomseth
Kasserer: Lise Storsveen
Styremedlem: Bjørn Arvid Teppdalen
Sekretær/kasserer: Lise Storsveen (referat)
Styremedlem: Henriette Bredesen
Styremedlem: Kent Gunnar Godli
Styremedlem: Trine Marie Brekken
Varamedlem: Simen Mindrebøe
Varamedlem: Gro Horgmo
Varamedlem: Henrik Timar (ungdomsrepresentant)
Valgkomité: Joakim Skoglund og Thomas Pettersen
Kontrollkomiteen: Arild Sande og Aslaug Blyverket

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter.
Spesielle oppgaver
Fortsatt arbeid rundt LUMS leie av område. Lums jobber videre med leieavtalen ang leie pris
i framtiden. Hele 2020 har styret jobbet med å få ned leieprisen hos Lunner kommune.
Fortsatt så er det ikke enighet og heller ikke klart å ha et godt samarbeid med kommunen. Vi
har også kontaktet andre klubber hva de har i leie pris.
Styret jobber hele tiden hvor vi kan søke støtte/penger fra. I år så søkte vi fra Dnb stiftelsen
for nye traktor på 300 000 kr og fikk innvilget søknaden. Lille gamle traktor ble tatt inn som
innbytte og kjøpt en større og nyere traktor for pengene. Styret søkte også penger til nytt lys
anlegg på 200 000 kr. Disse ble også innvilget.
Dette er noe i dette bane prosjektet å få nyere og bedre utstyr for at vi har mulighet å endre
banen etter hvert.
Deltagelse i møter i 2020 har ikke vært mye. Lunner deltar i idrettsrådet i kommunen og
østlandskcup komiteen. Har vært på noen enkle møte i NMF på teams. Styret har valgt å ikke
bli med på motorkonferanse og andre store møter/konferanser fra NMF. Da styret ønsker å
bruke mer tid og ressurser på våre utøvere og anlegget.
2020 har vært et spesielt år for alle og det har vært og er for oss i styret også. Med mange
forskjellig retningslinjer og smittevern tiltak for Korona tilstand i kommunen og i generelt i
Norge. Samtidig så har vi klart veldig mye i 2020.
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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.
2020 har vi klart å ha trening i små grupper. Delte treningen i to grupper begynnelsen av
sesongen. Har hatt de fleste treningene løpet av året.
Kenneth Gundersen har vært hovedtrener for Lunner MX Team i 2020.
Barne Gruppa
Løpet av sommeren kom det noen nye utøvere etter prøve kjøringer. Ønsker disse nye
velkommen til Lunner motorsport.
Barne gruppa har trent i små grupper. Fast hver mandag.
Kent Gunnar har vært hovedtrener. Fleste barna i denne gruppen kjører nå på stor bane.
Foreldrene har stått i kiosken på dugnad tidlig av sesongen. Ellers så har kiosken vært stengt.
Helle Jensen har hatt ansvar for barne gruppa.
Prøvekjøring:
Lums klarte å holde 2 prøve kjøringer i dette året med strenge smittevern tiltak. Det har vært
ca 60 barn og ungdom på prøve kjøring. Tiltaket vi har gjort i år for å få flere til å bli medlem
og starte med motorcross etter prøve kjøring er at alle som var på prøve kjøring betaler kun 50
kr for medlemskap ut året. Av disse 60 har vi fått 8-9 nye utøvere. Det er flere nye enn vi
hadde i 2019. Ønsker alle velkommen til Lunner motorsport.
I tillegg så hadde vi en kveld « Ny i sporten dag». Denne kvelden hadde vi kjøring på lille
banen med opplæring ang brems og kjørestilling. Så hadde vi også visning hva som må til for
å ha vedlikehold av sykkel og litt praktisk info om NMF og Lunner motorsport. 5 deltaker
denne kvelden.
Endurotrening med trener:
Lunner startet opp med egen trening for enduro på torsdager med trener. Hovedsak Anita
Pedersen og Hugo Roterud som har vært trener på torsdager. Har vært litt opp og ned med
deltaker på disse torsdagene.
Kommuneprosjektet Ung Hadeland
Dessverre så har Ung Hadeland vært avlyst hele 2020 pga Korona retningslinjer. Dette har
vært leit å ikke ha Ung Hadeland der på torsdag, tanke på at dette er et veldig bra tiltak for
barn og ungdom som trenger et aktivitetstilbud.
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.
Ansvarlig for kommuneprosjektet har vært Daniel Røed.
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Aktivitet på banen
Mandag: Barnetrening 5-12 år
Tirsdag: Teamtrening
Onsdag: Åpen trening
Torsdag: Enduro trening
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.
Stort sett så har vi klart å holde smittevern reglene.
Lag NM 2020
Lag NM 2020 ble arrangert på Magnor motorsport bane. LUMS hadde med 3 lag.
Et lag i junior 85 cc som besto av Patrick Valbjørn, Marius Nordbø og Ola Fjeldstad.
GRATULERER junior laget vant gull og super innsats av alle sammen. Lunner Motorsport er
stolte over å ha så gode utøvere på et lag.
I år så ble det litt fram og tilbake ang første laget. Tilslutt så bestemte styret at damelaget
skulle bli første laget. Første laget gikk direkte til kval den helgen. Det gikk ikke så veldig bra
for damene. Lunner er stor fornøyd med innsatsen av alle og vi er stolte over at det er kun
Lunner som stilte med reint damelag til lag NM. Damelaget besto av Anita Pedersen, Emilie
Teppdalen og Stine Marie Nørgård. Andre laget besto av Henrik Timar Nilsen, Joakim Timar
Nilsen og Martin Holm. Her måtte kun en utøver på laget kjøre kvalheat før hoved kvalheat.
Det var Henrik som gjorde veldig bra innsats, men gikk ikke helt veien til å kval laget inn til
løpsdagen.
DIV.AKTIVITETER
Enduro
Vintercup 1 hadde vi i 9 februar
NC/Vintercup 2 hadde vi i 8 mars
Vi hadde flere deltagere som gjorde det bra.
Vi har utøvere i klubben som fikk kjøre EM og VM
Kevin Horgmo (VM)
Håkon Fredriksen (EM)
Håkon Østerhagen (EM)
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Det er gjennomført 4 klubbløp i MX og vintercup i Enduro. Ellers så ble det meste avlyst pga
korona. Som sagt så har dette vært et veldig rart år for alle. Østlandscup og NC enduro skulle
vi arrangert i 2020. Det ble avlyst. Aktivitetshelg for barn ble avlyst. Lunner motorsport har
utøvere som har stilt i NM speedcross. Håkon Østerhagen tok gull i junior og Håkon
Fredriksen bronse i MX2. Vi hadde med flere junior klassen Martin Bredesen, Remi
Teppdalen og Martin Holm.
NM på Gardemoen hadde vi flere utøvere som deltok og gjorde det bra.
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Mål i 2021 er å få arrangert vintercup/NC og østlandscup og klubløp.
Økonomi
Se egne bilag inkludert revisor rapport
Medlemstall
Medlemstall for 2020: 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
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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