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Årsberetning 2020

TRACKDAY
KNA Trackday gir vi nye og eksisterende KNA medlemmer mulighet til
å ta med egen bil og bruke den på lukkede baneanlegg på sommer og
vinter. Les mer om vårt nye konsept!

Leie hytte på Oddane Sand i sommer? Se side 4!

Årsberetning - KNA Hedmark
Styret

KNA Hedmark sitt styre ble ved årsmøte valgt med to
nye styremedlemmer for 2020. De to nye er Jan Kristian
Hokstad og Christian Fiskvik. Styret har jobbet med å
etablere en ny strategi hvor videreutvikling av
konseptet KNA Trackday, foruten ulike medlemsaktiviteter og utleie av klubbens hytter på Oddanesand.

Årets avdeling 2019

KNA Hedmark fikk i 2020 den prestisjetunge
utmerkelsen «årets avdeling 2019» og fikk overlevert
både plakett og en sjekk av KNA president Geir Mo.
KNA Hedmark har økt medlemsmassen og samtidig
bidratt til å rekruttere flere medlemmer til andre
avdelinger på Østlandet.

Målet er å skape et attraktivt tilbud til deg som er
opptatt av bil med fokus på banekjøring og førerutvikling både sommer og vinter. I dette arbeidet har vi
også invitert våre medlemmer til å være med å
evaluere vårt tilbud og gi oss innspill på mulige
forbedringsområder.
Høsten 2020 gjennomførte vi en brukerundersøkelse
som ga oss verdifull innsikt for å videreutvikle KNA
Trackday og ny strategi 2020-2022.
Ny nettside www.knatrackday.no er etablert for å
styrke profileringen av konseptet, gi større
fleksibilitet i administrasjon av våre arrangementer,
samt tilrettelegge for at flere KNA avdelinger fremover
skal kunne koble seg på konseptet.

– Det å få utmerkelsen som årets KNA avdeling er
en viktig anerkjennelse for jobben som gjøres i KNA
Hedmark, og gjør oss ekstra motivert til å utvikle
konseptet videre og ta det bredere ut i hele KNA,
fortalte avdelingsleder Espen Krogh i møte med lokal
pressen. Bildet under viser representanter fra styret
under overrekkelse av prisen for årets avdeling.

Medlemsutvikling

KNA Hedmark har på tross av Covid-19 pandemien
gjennomført flere aktiviteter som har resultert i
betydelig medlemsrekruttering gjennom 2020.

Fra venstre: Jan Kristian Hokstad, Magne Norgård, Mia Sagstuen
Kristiansen (KNA bilsportutøver i Team 206), Pål Henning Berg, Espen Krogh
(styreformann), Geir Mo (President KNA), Christian Fiskvik.

KNA Trackday og strategi

Avdelingen jobber kontinuerlig med å bedre kommunikasjon med eksisterende og nye medlemmer.
Vi etablerte egen web redaktør sommeren 2020 med
ansvar for å utvikle og profilere klubbens tilbud til nye
og eksisterende medlemmer via www.kna.no og
www.knatrackday.no. Videre har vi jobbet med å
videreutvikle Facebook og Instagram som kanal for å
treffe nye medlemmer.

Årsberetning 2020

+28,6%

Økte medlemmer(brutto)

+19,8%

Økte medlemmer(netto)

Medlemsmassen består nå av ca. 300 medlemmer.
I tillegg har klubbens arrangementer bidratt til
rekruttering av KNA medlemmer til andre KNA
avdelinger på Østlandet. Dette viser at konseptet KNA
Trackday har et stort potensial for å skape vekst og
utvikling for KNA i årene som kommer.
Ett av områdene vi vil jobbe mer med fremover, er
et tilbud med fokus på unge sjåfører. Vi ønsker å
skape en sosial arena i trygge omgivelser hvor unge
sjåfører kan lære egen bil å kjenne og forbedre egne
kjøreferdigheter. Målet er å bidra til økt trafikksikkerhet og være et attraktivt tilbud for en svært viktig
medlemsgruppe i KNA.

Aktiviteter
KNA Hedmark arrangerte KNA Winter Experience
på Vurrusjøen ved Drevsjø i Nord Østerdal 7. mars
2020. Det ble en flott ramme på arrangementet
med solskinn og meget gode isforhold. Her ble det
kjørt både med lisensierte- og vanlige registrerte
biler.

Økonomi
Avdelingen har grei økonomi, etter salg av to
hytter på Oddanesand. Mye er allikevel investert
i de to gjenværende. Året var også preget av
pålagte begrensninger på våre arrangementer som
har medført mindre inntekter enn «normalt».
Avdelingen søke myndighetene om refusjon av
inntektstap i 2020 som følge av Covid-19. Klubben
har fått innvilget kr 29.225,- i januar 2021, noe
som utgjør 70% av dokumentert inntektsbortfall
for banedager i 2020.
Avdelingen har søkt om prosjekt midler for 2021.
Vi ønsker å løfte merkevaren KNA Trackday og
utvikle «Fart er Fag» for yngre sjåfører. Her er vi
helt avhengig av prosjektfinansiering.

Avdelingen ønsket å gjennomføre ytterligere
en isbanekjøring i løpet av mars 2020, men
pandemien gjorde dette umulig, da
nedstengningen skjedde få dager etter KNA Winter
Experience.
15. mai og 16. oktober 2020 gjennomførte vi KNA
Trackday på Vålerbanen. Interessen var stor og vi
måtte dessverre begrense antall deltakere for å
ivareta nødvendig smittevern. Dagen ble likevel
en stor suksess med kjøring for både lisensierteog vanlige registrerte biler i hver sine heat. KNA
Hedmark hadde også leid inn en egen. Arrangementet rekrutterte mange nye medlemmer
både til KNA Hedmark og andre KNA avdelinger
på Østlandet. I oktober utvidet vi tilbudet med
autoslalom på anleggets Go-kart bane
Styret besluttet å anskaffe en egen banebil og i juli
fikk KNA Hedmark anskaffet en BMW 325i som
tidligere har blitt brukt til førerutviklingskurs og
som er rigget med sikkerhetsbur.
Oddanesand
Vår og sommer gikk med til dugnad på våre hytter
på Oddanesand. Hamarhus og Hedmarkshytta har
fått nytt kjøkken og nye møbler. Det er bygget ny
bru mellom hyttene. De er mye brukt i 2020 som
følge av pandemien
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Årsregnskap 2020
Regnskap
2020

RESULTATREGNSKAP 2020
Driftsinntekter:
Kontingentandel
Hytteutleie OS - egen
Hytteutleie OS - v/OS
Momsrefusjon
Aktivitetsmidler
Egenandeler aktivitet
Div medlemskap innbetalt
Salg av Østerdalsstua & Halvorstua
Div returvarer
Salg banebil
Renter
Sum driftsinntekter:
Driftsutgutgifter:
Møter/representasjon
Adm.kostnader
Rekvisita/kontorhold
Spons KNA utøvere
KNA Trackday
Medlemsutgifter/
Refusjon medlemmer
Fellesutgifter OS
NRK lisens
Forsikring
Provisjon utleie OS
TV/Bredbånd
Vedlikehold OS
Vask av hytter ifm utleie
Trans.kostnader
Kjøp av Bmw banebil
inkl driftskostnader
Sum driftsutgifter:
DRIFTSRESULTAT
ÅRSRESULTAT

Budsjett
2020

Budsjett
2021

12601
67924
84941
13084
40181
78216
338000
2658
27500
65
665 171

12000
70000
70000
10000
50000
15000
3000
0
0
0
230 000

13000
70000
85000
13000
50000
120000
0
0
2000
0
50
353050

4 775
13660
9729
110000

10000
18000
6000
10000
60000

10000
18000
10000
10000
100000

10 892

3000

10000

30 416
3 509
13 591
2 218
158 320
20 668
795

28000
4000
5000
12000
2500
50000
1000

30000
0
4000
14000
2500
50000
20000
1000

117 652

10000

20000

496 225
168 946
168 946

219 500
10 500
10 500

299500
53 550
53 550

Hytteleie Oddane Sand 2021
KNA Hedmark eier 2 hytter på nydelige
Oddane Sand utenfor Larvik. Hyttene leies ut
til medlemmer med familie.

• Utleie fra lørdag til lørdag.
• Søknadsfrist er 1. april.
• Betaling skjer direkte til Oddane Sand
ved innsjekk.
• Pris for medlemmer er 9000,- inkludert
vask, moms og strøm.
• Vask ved avreise er nå obligatorisk og inngår i leien som betales til Oddane Sand.
Spørsmål om fasiliteter kan rettes til:
oddanesand@kna.no eller telefon: 33188270
Leie over 1 uke er mulig ved kapasitet.

BALANSE 2020
Eiendeler:
Omløpsmidler:
Driftskonto:
Sum Omløpsmidler
Anleggsmidler:
Hytter og tomt
Aktivert påkost
Avskrivninger hytter OS
Banebil
Sum Anleggsmidler
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Årsresultat
SUM EGENKAPITAL
SUM GJELD OG
EGENKAPITAL

71620703804
71620531150

30 685,00
185 470,00

216 155,00

128 000,00
158 320,00 (fra regnskap)
-35 838,00
50 000,00 1)
300 482,00
516 637,00
347 691,00
168 946,00

516 637,00
516 637,00

Ler mer og følg oss:

www.knatrackday.no
www.kna.no/avdeling/kna-hedmark
www.facebook.com/knahedmark
Kontakt:
knahedmark@gmail.com
post@knatrackday.no

Noter:
1⁾ Ligningsverdi BMW 325i 2007

Styret i KNA Hedmark:
Espen Krogh (styreleder)
Jan Kristian Hokstad (styremedlem)
Magne Nordgård (styremedlem)
Pål Henning Berg (styremedlem)
Chrisian Fiskvik (styremedlem)
Wivi Ann Vesterås (styremedlem)
Olav Fang (revisor)

