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Gren innledning 
2019 sesongen har vert lærerik og spennende som ny grenansvarlig, bratt lære kurve som 

ikke ser ut til å stoppe på en stund, ikke minst er det mange av dere som innehar mere 

kunnskap rundt sporten en undertegnende det er unikt positivt, takk for all hjelp og innspill i 

perioden som har vert, setter stor pris på innspill og meninger. 

Sesongens refleksjon fra gren er et inntrykk av positivitet, engasjerende medlems masse, 

dette bringer styrke og vilje til løsninger som gjør Quad grenen til et sterkt miljø tross av at 

gren er «liten» i antall medlemmer. 

I lys av antall medlemmer er NMF Quad grenens utøvere sterkt presentert med tunge 

fotavtrykk internasjonalt, dette er ekstremt positivt samt unikt av utøverne. 

Tore Michal Fjelle vara i 2019 sesongen, Tore har erfaring fra grenen og har vert viktig for 

grenansvarlig i arbeid  gjennom 2019 sesongen. 

Gren ser frem til neste sesong med positivitet, med lærdommen fra 2019 og gode 

medspillere ligger alt til rette for og kunne styrke Quad i Norge når man ser på nivået gren 

presterer både nasjonalt og internasjonalt. 

Norge sitter etter 2019 sesongen med muligheter til og være arrangør av internasjonale 

arrangementer og de mulighetene som fines rundt dette segmentet, dette viser tydelig at 

Norge har bemerket seg i Quad miljøet, dette er noe alle i Quad skal vær stolte av. 

 

Takk for 2019 sesongen til alle medlemmer og lykke til alle sammen i 2020.  

 

Årets løp 
NC 1 og Speed cross, Elganes speed cross variant av året, et positivt tilskudd i ATV miljøet, 

kjempe publikums vennlig konsept, gren håper Elgane gjentar suksessen. 

NC 2 Re, kjempe arrangement med «ny» bane for ATV folket, Nøtterøy Motorsport klubb vist 

at de en klubb som får til det meste selv på lånt bane. 

NC 3 Jevnaker Motor klubb gjennomførte et arrangement med presisjon.  

NC 4 finale en dag med mye vann og flott kjøring Flittig Motocross & ATV hadde en verdig 

avslutning på sesongen for ATV. 

Regions løp dessverre avlyst grunnet lite påmeldte utøvere. 

NMK sommer cup blei arrangert hos Flittig Motocross & ATV. 
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Arbeidsgruppe  
Arbeids gruppen har i sesongen 2019 ikke vert benyttet i Støre grad, dette er noe 

grenansvarlig ønsker og endre, knytte arbeidsgruppen nærmere gren og få et bredere input 

til sesongens arbeider, her har rett og slett grenansvarlig ikke benyttet gode tilgjengelige 

ressurser. 

De som takket ja til og bidra i arbeidsgruppen i 2019 

• Svein Magne Gustad 

• Tommy Nordstø 

• Patrick Hansen Neby 

• Jørgen Svinndal 

• Knut Tveråen 

 

Lisenser 2019 
Lisenstall for 2019:  

Antall Årslisenser (totalt) 193 

Antall Engangslisenser 2 

Antall Internasjonale 16 

Antall Voksen nasjonal 26 

Antall trening 32 

Antall Ungdom 53 

Antall Barn 61 

Antall Classic 1 

Antall spesial 4 

 

Gren håper antall medlemmer kan styrkes i 2020, gren er avhengig av medlemmer for vekst 
grunnlag og økonomisk tilskudd til gren budsjett fra NMF sentralt. 
Med tanke på engangs lisenser er dette lavt tall for gren. 

Løps arrangement 2019 
Vara Tore Michal Fjelle jobbet iherdig med løps sesongen 2019 sammen med de lokale 

klubbene og fremmet hele 6 løps arrangementer, dette er en bragd i et lite Norsk Quad 

miljø. 

NC løp 2019 

Type løp Totalt deltagere Klubb 

NC 1 (speed cross) 42 Elgane motorsykkel klubb 

NC 2 49 Nøtterøy Motorsport klubb 

NC 3 55 Jevnaker Motor klubb 

NC 4 50 Flittig Motocross & ATV 
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Regions løp 

Type løp Totalt deltagere Klubb 

NMK  avlyst NMK Aurskog og Høland 

 

NM  

Type løp Totalt deltagere Klubb 

Speed Cross 2 36 Elgane motorsykkel klubb 

 

Sommer cup 

Type løp Totalt deltagere Klubb 

NMK Sommer cup 23 Flittig Motocross & ATV 

 

Påmelding til løp 

• Praksis for påmelding til løp, arrangør klubber bør sette påmelding frist til tidligere 
en torsdag kl 2400, før arrangement, slik at klubbene får informasjon tidligere. 

• Quad Miljøet bør klare og respektere arrangør klubb og melde seg på tidligere, mye 
jobb for arrangør klubb i forkant med tanke på premier etc etc.. 

 

EM deltagelse fra NMF 2019 
Quad gren sesongen 2019 totalt 13 starter Internasjonalt 

Utøver navn Plassering EM 

Christopher Tveråen   
 

7 plass totalt  

Joakim Granlid 
 

15 plass totalt 

Lars Holmen 
 

25 plass totalt 
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Quad of Nation 2019  

( Sidecarcross and Quadcross Europien Nations 2019) 

Årets arrangement Schwedt Tyskland.   

 

NMF lag representanter: 

• Christopher Tveråen 

• Joakim Granlid 

• Lars Holmen 

Tor Erik Wam skadet i forkant av arrangementet, av medisinske årsaker fra tro Tor Erik  

plassen på laget. 

Årets satsning total vurdering vert en suksess med en totalt 8 plass i finalen. 

Norge kvalifiserte inn til en 5 plass, med tekniske utfordringer lørdag. 

Søndagen startet med kjøring av høyeste klasse, som satt Norge sterkt på kartet, dessverre 

så var representant laget uheldig teknisk som medførte utfordringer for Norge under finale 

dagen, da man ser på prestasjon og tider fra representant laget er det ikke en negativitet 

med en 8 plass, dette er meget sterkt prestert med de utfordringene årets lag måtte 

administrere. 

QON trener 
Årets satsnings tekniske trener Tommy Nordstø. 
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Tommy`s bidrag har vert ut over grens forventning i hele prosessen rundt Quad of Nation, 

trener har vert engasjert fra start av laguttak gjennom hele perioden. 

Treners rolle har vert viktig bidrag til utøvere og selve arrangementet i Tyskland, Tusen takk 

for ditt bidrag og at du stiller solid opp for sporten. 

Gren håper du er villig til å ta på deg gren satsnings arrangementer i kommende sesonger. 

QON økonomi 
Årets satsning har ikke hatt betydelig økonomisk «bidrag» ut over gren budsjett, dette finner 

gren utfordrende, sponsor muligheter segmentet må jobbes med fremover for å få et bidrag 

til utøvernes kostnader, det blei i 2019 utstedte ca 50 søknader, dette arbeidet oppfordres til 

og jobbes med videre for NMF gren satsningen. 

Ut over gren budsjett har det vert støtte til 2019 satsningen fra: 

Sponsorer QON 2019 

• Norsk Maskin Utvikling, leverandøren har vert bidragsyter til Quad of Nation over 

flere år, i 2019 stilte de opp med rabatterte dekk til utøveren. 

• Thor Scandinavia leverte kjøre tøy til utøverne til rabatterte priser.  

• Liquid Molly leverte olje til utøverne for arrangementet. 

• Tele Trading leverte skilter og bannere samt tekstil trykk til rabatterte priser. 

Gren er takknemlig for leverandører som stiller opp for utøverne, uten disse er det vanskelig 

å gjennomføre satsningen. 

Beklagelse 
Kommunikasjon/misforståelse blei dessverre virkeligheten i QON satsningen 2019, 
samarbeidspartner Norsk Maskin Utvikling var tillagt logo reklamering på telt bannere noe 
som dessverre ikke blei virkelighet, gren prøvde å rette opp i feilen da dette blei oppdaget i 
Tyskland, dette viste seg å være vanskelig å få etablert noe respektabelt for 
samarbeidspartneren dette er beklagelig, gren tar dette til etterretning, sørger for at dette 
ikke tilkommer for samarbeidspartnere. 
Kommunikasjon med Norsk Maskin utvikling og grenansvarlig under arrangementet i 
Tyskland gjeldende sak. 
 
Gren har i 2019 hatt fokus på og «NMFisere» satsningen da det er NMF medlemmene som 

dekker hoved kostnaden for satsningen, gren valgte å benytte NMF telt og investere i telt 

banner for videre satsning, samt for å ha et produkt til å «selge» mulige sponsorer fremover. 

NMF styrkingen visuelt har det vert sterke ytringer rundt noe grenansvarlig linker til 

engasjement, undertegnende mener det fortsatt er riktig vei å gå med og profilere NMF 

sterkt da gren satsningen er et repretasjons lag for NMF gren Quad, her er det viktig at gren 

satsningen kan bygge styrke på NMF sin bredde og gi tilbake til hovedsponsoren Quad 

grenens medlemmer og NMF sentralt, i denne settingen er det også viktig og bygge et godt 

grunnlag for sponsor vilje, gren jobbe og presentere et gren produkt for QON, benytte seg av 

muligheten til NMF total medlems masse å visualisere mulige sponsorer potensiale for 

nedslagsfelt. 
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I forkant av arrangementet blei det dessverre endringer i NMF telt antall grunnet stor 

aktivitet for NMF teltene i denne perioden, Quad gren endte opp med 1 NMF telt og 2 OB 

Wik telt leid av MX gren for å dekke inn telt behovet til Quad i årets sesong. 

Gren har investert i gjenbruks bannere til NMF teltene i 2019, dette for å bruke mot 

sponsorer etc 

Bannere ser slik ut: 

 

 

 Takk til årets utøvere 

Funksjonærer  
Gren ser nødvendighet at Quad får flere funksjonærer innen sporten, kan de respektive 

klubbene se på dette, man burde styrke staben av funksjonærer for og lettere kunne skape 

kompetanse og tilgjengelighet internt i grenen  

Gren trenger trener 3 for og videre behandle tanken om et fremtidig Landslags satsning  

Start nummer  
Gren ønsker ingen kost på start nummer for 2020 sesongen. 
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Norges Cup 
Gren beklager på det sterkeste vedrørende det ikke blei utdelt offisielle NMF medaljer under 

Norges Cup finalen, medaljene er bestilt og vil sendes utøverne snarlig direkte fra NMF, 

offisielle medaljer distribueres av NMF sentralt ikke gren. 

Gren kommunisert gjeldende dette med NMF sentralt og uttrykt klart at dette ikke er 

akseptabel og inneha offisielle medaljer til finalene i gren, NMF beklager dette vil sørge for 

at dette ikke skjer ved senere anledninger.  

2020 løps arrangementer  
Klarer Quad familien og ha datoer klare ila desember 2019, Gren er klar over at dette er 

kjapt og kanskje urimelig, gren finner det viktig å være tidlig ute for å få tilrettelagt så godt 

som mulig for alle utøvere, Norge som nasjon har utøvere som hevder seg høyt 

internasjonalt og gren ser det viktig å ha alternativene tidlig slik at løps oppsettet kan 

manøvreres så god som mulig. 

NMF premie vegg 
NMF sentralt har laget en premie vegg gren kan benytte dette er et yngende mulighet for 

gren og se på muligheter for Cup/NM serie sponsorer, dette tilskuddet ønsker gren at blir 

sett nærmere på, for jobbe mot potensiale muligheter.    

Gren er klar gjeldende NMF sentralt vedrørende Quad arrangementer NMF sentralt har vert 

fraværende pr dd, det er sterkt ønskelig fra Quad med endring fra NMF og representasjon vil 

bli synlig fremover. 

Streaming 
Ut ifra oppnådd media/publikums nedslags felt i årets sesong har tanker innad i gren vert og 
luftet om det er en ide og se på for streaming muligheter fra Quad løp eventuelt treninger, 
dette er et sterkt medium til å fronte sporten ut til et større nedslags felt. 
Gren ønsker og ytre om dette kunne vert et positivt tilskudd vis mulig og etablere hos den 
enkelte klubb. 
(Et slikt oppsett er mulig å løse med små kostnader så lenge det er internett på anlegg) 

Rekrutering 
2019 sesongen har gren ikke mottatt søknader om midler til rekrutering etc, gren vil påpeke 

at det ligger budsjetterte økonomi til rekrutering, sterkt ønskelig at lokale ATV klubber 

benytter mulighet for støtte fra gren. 

Gren ytret muntlig til lokale klubber i 2019 sesongen om denne muligheten 

Rekruterings handlingsplan bør verifiseres for 2020 sesongen,  fokus på rekrutering sammen 
med de lokale klubbene er viktig for fremtiden og bør fokuseres på i 2020. 
Gren ønsker innspill på metodikk tanker gjeldende rekrutering til sporten. 
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Nordisk Mesterskap  
2019 Dessverre avlyst da det ikke var mulig og til rette legge dato som passet inn i 

arrangements kalenderen mellom Norge og Danmark, det blei enighet om og ta opp igjen 

emnet i slutten av 2019 sesongen for å se på muligheten for et Nordisk arrangement i 2020. 

Gjeldende Nordisk samarbeid for 2020 sesongen er det utført et stykke arbeid i høsten 2019 

mellom Danmark, Finland, (Sverige) og Norge. 

Grenansvarlig Norge informert parter gjeldende det Nordiske samarbeidet for Nordisk 

arrangement standpunkt vil komme etter MNK 2019, slik at tanker og ytringer eventuelt kan 

implementeres med inn i samtalene videre med de respektive nasjonene for samarbeidet til 

løsning for et Nordisk mesterskap. 

Grunntanken som er kommuniser pr dd er 3/4 nasjonale løp pr land og 3 nordiske runder ila 

sesongen. 

NM uka 2020 
Det jobbes med et felles arrangement under NM uka 2020 for MX og ATV det skal arrangeres 

speed cross, MX og ATV gren har kommunisert gjeldende å sammen slå grenene for å få et 

større publikums grunnlag, med tanke på tv dekning etc etc, Geir Øyen som jobber tettest 

med dette for MX og ATV, (Geir Øyen Grenansvarlig MX) 

Mere detaljert info vil bli presentert senere om denne konkrete saken. 

Quad of Nation 2020 
Gren ser det viktig for grenen og opprettholde Quad of Nation fremover som en viktig 

satsnings område for Quad som Gren. 

Gren ser i etterkant av 2019 satsningen at det er elementer som med fordel kunne blitt 

forbedret 

Tanker til forbedring til neste satsning: 

1. 4 NMF telt bør være representert 

a. 1 telt pr utøver 

b. 1 telt til team etc opphold/skravling 

c. Oppstilling er viktig  

2. Bygge sterkere på NMF profileringen, mot mulige sponsorer 

a. Etablere en person til å jobbe med dette 

b. Gren er avhengig av tilkommende midler da gren budsjettet er lite  

c. Gren må se med nytt lys på mulighetene og bygge et interessant sponsor 

produkt for satsningen. 

d. Satsningen innehar en tung profilerings aktør via NMF sentralt dette 

potensialt bør være mulig å benytte 

3. Kjøpes inn et felles måltid som arrangeres på banen lørdag ettermiddag 

4. Ta ut lag tidligere for å få mere dybde trening  

a. flere muligheter for samlinger 
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b. utveksle erfaringen og bygge selvtillit til team 

c. spisse konkurranse viktigheten av uttaks perioden 

d. samkjøre planleggingen tidligere og få fremmet behov 

e. flere muligheter fra bredere utgangpunkt 

5. Quad gren bør engasjer team trener tidlig på året, (dette er en kostnad som må ses i 

detaljer på) 

6. Forslag til og ta ut et antall utøvere i januar/februar for å øke fokus på satsningen 

over lengre periode 

7. Viktig at arrangør gir team plassering i depo i forkant 

8. Strøm skal være tilgjengelig 

9. Plassering bør velges ut i fra tildelt plass 

10. Utøvere må forholde seg til informasjon utdelt og avtalt, gren bør være rigid på mail 

informasjon 

11. Utøver bør få dekt mere økonomisk 

12. Utøvere bør omgås mest teknisk trener før start 

13. Bedre utøver bekledning samt inne ha bekledning til hele team (høy kostnad på NMF 

bekledning) 

14. Innhente mere detalj info om arrangement totalen, dette greide ikke gren og 

innhente fra arrangør 2019 

15. spottere i trase er viktig, dette er et pungt som bør etableres 

16. Peltor kommunikasjon lånes fra NMF 

17. Det var gitt trenings muligheter til flere nasjoner i fremkant av QON 2019, dette er 

noe man kan se på eventuelt innhente info fra andre nasjoner gjeldende banen 

18. Satsnings ansvarlig og trener bør være på arrangement plass min torsdag for og til 

rette legge bedre i depo og bane kjennskap samt fasiliteter for utøvere 

19. Mekaniker/hjelpe person bør være tilgjengelig for team og maskinene, slik at utøvers 

nærmeste kan få avlasting 

20. NMF utøver presentasjons reklame bør være tilgjengelig for QON satsningen for 

utdeling til publikum 

21. Forhånds avtale intervju med media under arrangementet for utøverne 

22. Få bedre presse dekning i Norge rundt satsningen 

23. Søke NMF om ekstra dekning da gren satsningen kan vise til full NMF profilering 

24. Ferdig plan for utøverne for helgen med tider og avklaringer 

25. etableres et tidlig møte i uttaks perioden for å kommunisere gjeldende 

tilbakemeldinger far utøvere og gren fra 2019 satsningen for implementering 
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Lag uttaket for 2019  
2019 satsningen er basert på informasjon publisert til utøverne 2 april 2019. 
Aktuelle utøvere som blei tatt ut fikk informasjonen i slutten av April 2019, til 
gjennomlesning og kommentar. 
 

Lag uttak 2019 var basert på:  

(Dette er informasjonen som blei sendt ut til utøverne som var valgt ut for årets satsning) 

1. Resultater i 2018  
2. Utøver innsats 
3. Resultater 2019 sesong frem til uttak, medio juni 
4. Prestasjon potensiale 

 

Valg av kandidater blir baser på klasse åpen i Norge, alle Norske utøvere i klasse åpen har likt 

utgangspunkt for å bli valgt ut til Lag EM. 

Praktisk uttaks gjennomføring:  

ATV gren og lag EM trener vil velge ut potensielle kandidater ut i fra NC 1 å tidligere 

historikk, i etter kant av NC 1 vil det jobbes internt med potensielle kandidater frem til NC 2, 

i etterkant av NC 2 vil aktuelle kandidater bli evaluert å kontaktet for dialog. 

Endelig lag uttak vil bli lansert etter løpet på Elgane 22juni. (dette er siste frist for å 

kvalifisere seg til Lag uttaket)  

Uttak blir evaluert av:  

NMF gren leder/Vara, lag EM trener Tommy Nordstø, Motorsport akademiet leder Tommy 

Rovelstad og Christina Mile grenkoordinator NMF 

Etter uttak vil Lag bli implementert i satsningen til NMF. 

Fokus: 

a. Lag trening 

b. Kosthold 

c. Fysisk mål 

d. Team resurser 

e. Team depo behov og plassering 

f. Erfarings overføring fra tidligere 

g. Etc 

 

2019 uttak kommunikasjon 

• Gren har mottatt synspunkter gjeldende uttaket, noe gren ser positivt å. 

• All saklige engasjement er positivt i prosesser, dette gjør at det er mulig og styrke 

samt bygge et bedre konsept og tilby utøverne i lag uttak prosessen. 
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Quad of Nation Norway arrangements tanker 
Grenansvarlig har hatt samtaler med FIM presidenten gjeldende muligheter for et eventuelt 

arrangement i Norge, FIM er eget positive til dette og ønsker Norge velkomne til å arrangere 

Quad of Nation, pr dags dato er tidligste mulighet 2023 eller 2024. 

1. Er et slikt arrangement ønsket i Norge 

2. Hvilke anlegg kunne blitt benyttet 

3. Arrangeres av gren/lokal klubb eller et samarbeid etc etc 

4. etc etc  

Vis således arrangement er ønskelig fra Quad i Norge bør Gren gå til NMF for økonomisk 

garanti hjelp samt ha NMF tungt inne i arrangementet for å finansiere kostanden, det ligger 

grunnlag for økonomisk gevinst i et slik arrangement. 

I denne sammenhengen bør det settes ned en gruppe for et forstudie samt oppfølging med 

muligheter og alternativer før man kontakter FIM for interesse. 

Arrangement i dette segmentet er det viktig å få med seg sponsor aktører og muligens lokale 

myndigheter samt NMF. 

 

Quad EM Norway 
Grenansvarlig og FIM presidenten har kommunisert gjeldende muligheter for et eventuelt 

EM mesterskap i Norge FIM er positive til Norge som et alternativ for EM arrangement. 

Vis dette er noe Gren skal jobbe med videre er det ønskelig med tilbake meldinger fra 

medlemmene om dette er noe som ønskes. 

1. Hvilke baner kan være aktuelle 

2. Ønsker lokale klubber dette arrangementet 

3. Bør settes ned en arbeids gruppe/personer til å jobbe med disse planene for å se om 

det er mulig å realisere 

4. Når kunne dette vert realistisk 

5. etc etc  

Grenansvarlig mener Norge både har anlegg og kompetanse til å arrangere dette 

Quad MX live 
Under QON 2019 i Tyskland informer Quad MX live at de planlegger og reise til Norge I 2020 

sesongen for oppfølging av løp og reportasjer, dette er noe gren er meget positiv til, gren 

sender over løps sesongen i Norge asap når den foreligger. 

Dette er med og styrke produktet Quad i Norge. 

Mulig gren må tenke fremover og se om det er mulig å bruke noe økonomi på dette 

tilskuddet, dette kan gange sporten stort. 
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Fair Play  
Det har vert tilfeller i 2019 sesongen der Fair play tematikken ikke er fulgt, gren oppfordrer 
sterkt til at dette respekteres, vil presisere dette er ikke akseptabelt og bryte prinsippet. 
 

Fra sentralt i NMF 
Norges Motorsportforbund oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent med de 
etiske retningslinjene i forbundet.  

• Vær ærlig og høflig 
På nettet finnes det alle typer mennesker. Noen er arrogante, noen er egoistiske, noen er 
høflige og hjelpsomme. Gjør ditt for at nettet skal bli et godt sted å være. 

• Tenk over hva du skriver 
En sleivete kommentar kan gjøre mye skade, og du kan ha et mye større publikum enn du 
tror. Nedsettende kommentarer om andre kan få katastrofale følger, ikke bare for den det 
går ut over, men også for den som kommer med kommentarene. Sjikanøse kommentarer og 
personangrep aksepteres ikke på nettsteder/sider administrert av NMF.  

• Vær et forbilde  
Man bør hele tiden etterstrebe seg å være et forbilde for barn og unge, også når det gjelder 
hvordan man oppfører seg på nettet. 

https://www.nmfsport.no/aktueltarkiv/etiske-retningslinjer-i-norges-motorsportforbund 

 

Budsjett  
Status pr dd budsjett 2019, ( venter på oppdatering fra NMF) 

Tiltaksplan og budsjett 2019  
 

Avd. 26, Quad. 
 

Hovedsummer 

Budsjettramme tildelt via fordelingsnøkkel 199627   

      

Egenskapte inntekter (startnummer, avgifter, sponsorer e.l. )     

4000 Inntekter    

  Sponsor til representasjonslandslag EM. 0   

      

Eventuelle godkjente overføringer fra tidligere år 0   

        

Disponibelt beløp   199627 

    

Idrett   

Toppidrett og elitearbeid   

40004 Toppidrett   40 409 

https://www.nmfspo/
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Delfinansiering av representasjonslandslag som skal delta på Quad of Nations. (Lag EM) 
Reise og opphold for lagleder, trener, mekaniker, 3 utøvere evt. 1 reserve, transport av 
utstyr og matriell. 

25 409 

  

  Støtte til trener for rep.landslag samlinger 15 000   

      

40005 Internasjonale mesterskap   34 000 

  Representasjonsutøvere til EM (17 runder) 34 000   

  redusert til      

Bredde, stimulering og rekruttering   

40006 Nasjonale konkurranser   50 000 

  

Delfinansiering av utgifter i forbindelse med NC og evetuelt andre større løp/events.Sum 
fordeles mellom arrangørklubber på grunnlag av utgifts underlag og fuksjonærutgifter. 

18 000 

  

  Bidrag funksjonærutgifter statusløp 20 000   

  Medaljer NC 12 000   

  Utgifter til Speaker og høytaleranlegg 0   

      

        

40003 Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering   36 000 

  Støtte til kvinne breddeidrett 9 000   

  Støtte til rekruttering 9 000   

  Regionløp/ Treningshelg - innleie av trener- Lag EM gutta leies inn som trenere 9 000   

  Regionløp/ Treningshelg - innleie av trener- Lag EM gutta leies inn som trenere 9 000   

Organisasjon   

40001 Drift komite / seksjon   5 000 

  Drift arbeidsgruppe/ grenansvarlig/ vara. Reise, møterom og matriell 5 000   

   
   

  reduseresfra kr 15000 til kr 5000kr grunnet reduksjon av budsjett    

40002  Kostnader MSK/Ting/Arrangørkonferanse:   10 000 

  MSK utgifter for grenleder, arbeidsgruppe og inviterte/ nominerte 10 000   

  redusert til 10000 fra kr 12000 grunnet redusert budsjett    

        

40007 Utdanning   5 000 

  Kursing banegodkjennere 0   

  Funksjonærutdanning 5 000   

  reduksjon fra kr 20000 til kr 5000    

40008  Anlegg og Miljø   5000 

  Sikkerhetsarbeid- samarbeid med MX om banegodkjenning. 5000   

  redusert til kr 5000 fra 15326 grunnet reduksjon i budsjett     

40009 Markedsføring/informasjon/profilering   5 000 

  Annonsering og Bannere/plakater i forbindelse m arrangementer 0   

  Plassleie MC messa/ Ullevoll Extreme 5 000   

        

40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv   6 000 

  Utgifter i forbindelse med samarbeidsmøter Norge/ Sverige/ Danmark/ Quad of Nations 6 000   
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  Revidert til kr 6000 fra kr 12000 grunnet mindre budsjett     

40016 Annet - diverse   3 000 

  Buffer for uforutsette utfgifter, andre gode ideer for rekruttering 3 000   

        

  Sum kostnader   199409 

    

 Rest til disposisjon   218 
 

Budsjett 2020 
Gren antar budsjett rammen blir det samme i 2020 pr dd og foreslår tilsvarende budsjett kommende 

år 

Innspill og kommentarer er ønskelig 

                                                                 Tiltaksplan og budsjett 
2020  
 

Avd. 26, Quad. 
 

Hovedsummer 

Budsjettramme tildelt via fordelingsnøkkel 199627   

      

Egenskapte inntekter (startnummer, avgifter, sponsorer e.l. )     

4000 Inntekter    

  Sponsor til representasjonslandslag EM. 0   

      

Eventuelle godkjente overføringer fra tidligere år 0   

        

Disponibelt beløp   199627 

    

Idrett   

Toppidrett og elitearbeid   

40004 Toppidrett   40 409 

  

Delfinansiering av representasjonslandslag som skal delta på Quad of Nations. (Lag EM) Reise 
og opphold for lagleder, trener, mekaniker, 3 utøvere evt. 1 reserve, transport av utstyr og 
matriell. 

25 409 

  

  Støtte til trener for rep.landslag samlinger 15 000   

      

40005 Internasjonale mesterskap   34 000 

  Representasjonsutøvere til EM (17 runder) 34 000   

  redusert til      

Bredde, stimulering og rekruttering   

40006 Nasjonale konkurranser   50 000 
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Delfinansiering av utgifter i forbindelse med NC og evetuelt andre større løp/events.Sum 
fordeles mellom arrangørklubber på grunnlag av utgifts underlag og fuksjonærutgifter. 

18 000 

  

  Bidrag funksjonærutgifter statusløp 20 000   

  Medaljer NC 12 000   

  Utgifter til Speaker og høytaleranlegg 0   

      

        

40003 Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering   36 000 

  Støtte til kvinne breddeidrett 9 000   

  Støtte til rekruttering 9 000   

  Regionløp/ Treningshelg - innleie av trener- Lag EM gutta leies inn som trenere 9 000   

  Regionløp/ Treningshelg - innleie av trener- Lag EM gutta leies inn som trenere 9 000   

Organisasjon   

40001 Drift komite / seksjon   5 000 

  Drift arbeidsgruppe/ grenansvarlig/ vara. Reise, møterom og matriell 5 000   

   
   

  reduseresfra kr 15000 til kr 5000kr grunnet reduksjon av budsjett    

40002  Kostnader MSK/Ting/Arrangørkonferanse:   10 000 

  MSK utgifter for grenleder, arbeidsgruppe og inviterte/ nominerte 10 000   

  redusert til 10000 fra kr 12000 grunnet redusert budsjett    

        

40007 Utdanning   5 000 

  Kursing banegodkjennere 0   

  Funksjonærutdanning 5 000   

  reduksjon fra kr 20000 til kr 5000    

40008  Anlegg og Miljø   5000 

  Sikkerhetsarbeid- samarbeid med MX om banegodkjenning. 5000   

  redusert til kr 5000 fra 15326 grunnet reduksjon i budsjett     

40009 Markedsføring/informasjon/profilering   5 000 

  Annonsering og Bannere/plakater i forbindelse m arrangementer 0   

  Plassleie MC messa/ Ullevoll Extreme 5 000   

        

40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv   6 000 

  Utgifter i forbindelse med samarbeidsmøter Norge/ Sverige/ Danmark/ Quad of Nations 6 000   

  Revidert til kr 6000 fra kr 12000 grunnet mindre budsjett     

40016 Annet - diverse   3 000 

  Buffer for uforutsette utfgifter, andre gode ideer for rekruttering 3 000   

        

  Sum kostnader   199409 

    

 Rest til disposisjon   218 
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Økonomifordeling 2019 

 


