
 

 

Årsberetning 2018 

Det var stor optimisme på årsmøtet i 2018 om at vi var svært nært forestående en løsning på 

treningsområde i Sørlandsparken. Dessverre engasjerte en av naboene advokat, og lyktes i å stoppe 

fremdriften da det ble påpekt behandlingsfeil i kommunen. Kort sagt har kommunen ikke lov å 

dispensere for motorisert ferdsel i utmark uten at det foreligger en reguleringsplan. Så derfor må 

området reguleres før aktivitet kan starte. Dette er en større og mer kostbar prosess som krever 

bevilgning i kommunebudsjett og vil sannsynligvis ta tid. 

Utviklingen i arbeidet for motorsportsenteret i Lillesand har heller ikke gått som ønsket i det siste, og 

det er uklart om og når dette i så fall kan bli noe av. 

Det derfor gledelig at vi nå etter 5 års arbeid endelig har fått en avtale med kommunen om bruk av 

området på Kjerrane. Dette er en midlertidig avtale ment til å gi oss et tilbud mens arbeidet med 

området i Sørlandsparken pågår. 

Tiurleiken 2018 ble igjen avholdt fra Flateland gård. Det ble nok en suksess både før under og etter 

løpet. Det var tørrere forhold en året før, og det virket som både deltagere som publikum var godt 

fornøyd med det vi klarte å stelle i stand. Det ble satt nok en deltagerrekord med hele 127 førere til 

start i tillegg til en rekke barn i egen barneoppvisning. Beste Sørlending ble igjen Mardon Moi som 

tok tredjeplassen i eliteklassen.  

Det var god oppslutning fra medlemmene på Tiurleiken, med flere gode resultater. Utover dette er 

det litt, men ikke mye deltagelse på nasjonale løp. Et hederlig unntak som fortjener litt ekstra 

oppmerksomhet er Mette Fidje gått over fra trial og satset ordentlig i 2018, men dessverre dro på 

seg en skade mot slutten av sesongen.  

Vi har fremdeles et uforløst potensial i løpsdeltagelse, og oppfordrer så mange som mulig til å ta 

steget i 2019 sesongen, enten det er løpsdebut, eller full satsing i norgescupen.  

Hilsen forman 

Stian Lantz 


