
 

 Kongsberg MX 

 

Spenning, glede og bare moro i solskinnet på Kongsberg Winter 
National 
 
Litt over tusen publikummere var vitne til noe som må sies å være noe av det råeste som er 
arrangert på et jorde rett utenfor Kongsberg. Over 200 deltakere fikk utfolde seg i solen, i den 
6 km lange løypa som innholdt det meste en endurofører kan ønske seg. Publikum fikk se Pål 
Anders Ullevålseter og de andre førerne slite seg over hindrene som var bygget av 
tømmerstokker, traktorhjul og ved! 
 
Solen skinte på snødekte jorder, førere i alle aldere fra 5 til 95 år var ute, noen på motorsykkel 
andre på ATV. Det var enduroløp i Sandsvær. 
 
Alle som var der fikk se sporten fra sin beste side, bygdas innbyggere stilte opp for å få med 
seg denne galskapen. Musikken strømmet fra høytalerne, blandet med speakeren som fikk 
med seg publikum på den ene "bølgen" etter den andre. Burgerne i lange baner ble stekt på 
store griller utenfor varmeteltet som for anledningen var rigget opp. De minste barna, fra 5 år 
hadde fått sin egen bane. Når de var ferdige med å kjøre, fikk de hver sin premie av selveste 
Pål Anders Ullevålseter, dette var populært for de minste som nok vil huske denne dagen i 
lang tid. Etter premieseremonien løp de rett bort for å se på sine store helter kjøre i den store 
løypa. I den løypa var det kniving i alle klasser, fra nybegynnere til elitekjørere. Resultater 
finnes på www.kongsbergmx.com 
 
2. februar 2013 ble en dag vi som arrangørklubb bare kunne drømme om, sier nestformann i 
NMK Kongsberg Motocross Ole Barlindhaug. Alt gikk som planlagt, og vi er stolte av det vi 
som klubb har klart å få til. 
 
Det var moro å se lokalbefolkningen blandet med alt fra Norgeseliten til nybegynnere fra hele 
landet, gammel som ung. 
 
En utøver hadde funnet veien helt fra Danmark, og han har gitt beskjed, blir det nytt løp, så 
kommer han igjen, og da med venneflokken på slep! 
Det ble rett og slett en folkefest, og til neste år skal vi bli enda større sier nestformannen, som 
har god grunn til å smile. Ingen tvil om at arrangementet ble en suksess. 
 
Vi vil takke alle som har vært med, våre sponsorer er gull verdt for oss! 
En spesiell stor takk til Utleiesenteret AS som gang på gang viser oss at de virkelig stiller opp 
for sine samarbeidspartnere. Uten de på lag ville det vært nesten umulig å gjennomføre noe 
slikt som dette. 
 
Tusen takk til alle som har bidratt til at vi kunne gjennomføre dette arrangementet! 
 
Hjertelig tusen takk. 
 
Mvh 
NMK Kongsberg Motocross, 10. februar 2013 
 


