


























Motorsportkonferansen 2016 
Forslagsfrist: Torsdag 13. oktober kl. 23:55 

Alle forslag må sendes innen torsdag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes lagres som wordfil og døpes 
som MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  
nmf@nmfsport.no innen fristen 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er 
sendt inn av privatpersoner vil ikke bli behandlet. 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

OM SAKSFORSLAG

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema. 

Ansvarlig klubb:  Hell Motorsportklubb     Side    1   av      2

Forslagsstillers navn:Lars-Thore Thomassen Gren:    Enduro  

Type forslag 
(stryk det 
som ikke 
passer):

  
 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

SAKSFORSLAG
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Motorsportkonferansen 2016 
Forslagsfrist: Torsdag 13. oktober kl. 23:55 

Forslagets ordlyd: 
§ 30 Innledning & Prinsipper i spesial reg enduro spesial endres til følgende :  
For alle treninger, arrangement og konkurranser som har med utøvere under 13 år gjelder forskrifter for 
barneidrett i motorsport.


For å kunne trene enduro i et område krever det at klubb medlem av Nmf dokumenterer ovenfor Nmf`s 

administrasjon at man har tillatelse fra grunneier og kommune samt har varslet politiet om aktiviteten.  Kart, 

eller flyfoto over området skal også legges ved i en registrering av et område.  Denne registreringen gir 

godkjenning for aktivitet. 

For enkeltanledninger kreves ikke godkjenning fra kommune, så framt området ikke ligger i utmark. Tillatelse 

fra grunneier, kart, varsel til politi  må derimot sendes til Nmf for registreing og godkjenning. Dette gjelder 

både trening og løp


Alle treninger skal ha aktivitetsleder eller sikkerhets ansvarlig som leder treningen og er ansvarlig for at trase/
område er sikret spesielt mot møteulykker eller hinder som kan føre til skade.


I forbindelse med løpsarrangement beskrives ansvarsforhold og oppgaver i Nkr. Traseen godkjennes av jury, 
eller annen kompetent person utnevnt av jury, dersom jury er forhindret fra å foreta en personlig befaring. Jury 
avgjør hvem som er kompetent. 


Når tilleggsreglene er godkjent er arrangementet forsikret i tråd med FIMs og NMFs regler. 


Begrunnelse: 
Dagens tekst er i strid med NKR ved at man forlanger en at arrangerende klubb må benytte 
seg av en banegodkjenner, når det i NKR er stevnelederen som har ansvaret for sikkerheten i 
trase og videre skal godkjennes av jury.  I og med at det ikke heller finnes et klart og tydelig 
reglement i forhold til hvordan en trase skal se ut, blir ikke godkjenneren mer enn en synser 
som i tillegg tar seg betalt og det som enda verre er, er at godkjenneren står uten ansvar 
dersom ulykken er ute.  

Når det gjelder hvordan man går fram for å få et område godkjent permanent, eller 
enkeltanledning, så mener vi vår tekst er mer lettfattelig. 

Sted:       Dato:       Signatur leder i klubb:       
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