
Sak

Innledning              Velkommen ved Geirmund Lie

Nord Norsk Cup. 
Lite snø, flere løp avlyst. Ingen Nord Norsk Cup løp.

                                Det ble arrangert 3 løp i Nord. Lite snø og lite utøvere.
                                Noe flytting av løp, men greit gjennomført.
                              

Midt Norsk Mesterskap 
                              

                      Totalt 5 runder ble gjennomført, 2 løp avlyst pga snømangel.
                                 Valdres 2 runder, Tydal 1 løp og Hattfjelldal 2 runder. 

 Se på hvordan man skal gjennomføre MNM fremover.

NM 2015 - Tydal
                                Supercross på fredag, med 500 besøkende, samt livesending.
                                700 følgere på livesending på web.

Lørdag lang dag med 6 klasser, 20 heat totalt 77 startende.Tydal er 
fornøyd med  arrangementet. På lørdag ble 3.heat filme dette ble lagt 
ut på søndag og hadde i uken etter NM nærmer 2000 visninger.

                                Flotte utøvere, og fine ungdommer samt utdeling av Kongepokal
                                i open-klassen. Heldig med været, flott helg.

På teknisk var startnummer en utfordring, mye feil på dette.

EM 2015 -Trondheim 
                                Mye negative innlegg på FB og klage på bane på forhånd.
                                Positivt at arrangøren tok tak i dette på førermøtet.
                                Arrangøren godt fornøyd, bra med publikum over 3000.

Det var ett bra arrangement for sporten.

EM 2015 Valdres
                                Litt tungvint ift. søknad og savnet litt hjelp underveis.
                                En bane med mye snø  og fornøyd med arrangementet.
                                Gode tilbakemeldinger fra utøvere og publikum.

MØTEPROTOKOLL

 Protokoll fra møte i  Gren Snøscooter-Arr.komferanse Møte nr.  Dato: 
30.05.2015

  Telefonmøte         Elektronisk møte         Møte         X Møtested   Scandic Værnes

Tilstede      
   23 stk. + 4 stk.

Forfall Ikke møtt    
     

Møteleder   
Geirmund Lie

Referent   
Anne Grete B.Østbyhaug

Start kl 10:00     Slutt kl     16:00



VM 2015 Russland 
                                Fin ramme rundt arrangementet, flott opplegg.
                                Mye arbeid for å komme seg igjennom toll.
                                Det bør tilrettelegges mer fra forbundet.
                                Bedre samarbeid på forhånd.
                                Det ble mye mere kostnader for utøveren, hver enkelt måtte ordne
                                med visum og det som skal til for å dra til Russland.
                                Her må man lage retningslinjer og få til ett bedre samarbeid.

Kommentarer
Forslag om evaluering etter løp, lag enkle skjema. Fokuser på det  
positive, men vi ønsker konstruktive tilbakemeldinger som gir 
arrangørene tips om forbedringer. Tar også i mot negative 
tilbakemelding men ta det direkte med arrangør ikke via FB.
Bruken av sosiale media er viktig, men man må vurder hvordan nettet 
brukes. Holdningsendring blant utøvere, team og foreldre er noe 
sporten må ta tak i.

 Toppidrettssatsning i SNX

                                Landslagsledelsen består av Inge Gustavsson og Trond Erntsen.
Landslags-struktur fremlagt iht. NMF og Motorsportakademiet. 
Alle som skal representere Norge på arrangement som Nordisk, EM 
og  VM, må være tilknyttet ett Regionsteam. 
Se vedlegg fra fremlegg/PP.
Man trenger nødvendigvis ikke delta på alle treninger, dette vil det bli 
gjort avtaler om. Ta gjerne kontakt med Regionstrener om du er 
usikker på noe. Vis interesse, send søknad.
Region Midt har opptak 6. juni. Har holdt på i snart 2 år og  
samarbeider med Olympiatoppen.
Regionstrener i Nord, Pål Grøtte, de har kommet i gang startet i 
januar 2015. Totalt 15 utøvere på første samling. Opptak til teamet i 
løpet av juni. Se vedlegg fra fremlegg/PP.

Kriterier søknad på Regionsteam Nord.
Fra det året de fyller 14 år.
Forutsetning for internasjonal, langsiktig satsing.

Kontrakt for 1 år.
Følge treningsplan
Føre olympiatoppens treningsdagbok.
Delta på avtalte samlinger og konkurranser.

Regionsteamene ønsker å ha samarbeid med regionsteam i MX.

Tilbakemelding fra salen, viktig at det kommuniseres med  klubbene 
fra Region og Landslagsledelsen. Utøverne er medlem i en klubb og 
ikke direkte opp til NMF. 



NM 2016, Hylestad
Har fått tildelt NM, og er positiv til det, ønsker å få rekruttering til 
sporten. Har hatt stor aktivitet tidligere.
Har kommet godt i gang med sponsorer, og kommunen er positiv.
Banen er på ca 1500 m, jobber med godkjenning av banen.
Klubben oppfordres til å gjennomføre ett løp før NM om mulig.

Søknadsfrister arrangement 

                      Søknadsfrist for løp i 2016 er 1.oktober.  
                      NM 2017 er i Alta. 

Søknadsfrist for NM 2018 er 1.januar 2016. 
Søknadsfrist for regionsteam er i juni. Opptak til landslag er i august/
september.

Alta SSK, har søkt om VM 2016, og har fått tilsendt kontraktsforslag. 
Dette er nå til vurdering, avgjørelse forventes å bli tatt i august/
september. Ønsker å kjøre løpet i april.

Bakkeløp, lisenser og erfaringer

Alta SSK har arrangert 1 løp i Alta i år. Det ble arrangert som  
klubbløp. Alle hadde godkjente lisenser og lege-erklæring. Men utøver 
er medlem i klubben. De hadde nærmere 1000 publikum. Veldig 
positivt. Dette er kanskje en god vei mot rekruttering. 
Det skulle vært sett på reglementet for bakkeløp igjen, samt laget en 
veiledning for hvordan arrangere  bakkeløp. Grenleder ser på en 
mulighet for å få flere til å arrangere bakkeløp samt se på en løsning 
ift. lisenssystemet om det fungerer og finne noen engasjerte personer 
som kan bruke tid på dette.

 
Tilbakemeldinger

Vedr. terminliste, referater og dokumenter, dette må bli bedre og 
formidles ut på nett. Det har ikke fungert. Følges opp mot 
administrasjonen fra Grenansvarlig. Det har vært mange utfordringer 
med datasystemet, og lisenser denne sesongen.

Rekrutteringsarbeid

Arrangere klubbløp, se på muligheter rundt bakkeløp om det kan være 
en en inngangsvinkel. Mestringsfølelse er viktig. Trene sammen med 
de andre. Arrangere egne rekrutteringssamlinger, mindre grupper og 
involvere foresatte. Ta gjerne med erfarne kjører sammen med de 
minste. Se på hvordan banen er slik at nye kan mestre den, ikke være 
for vanskelig bane. Felles gymsal-treninger hele året er ett godt tips.



Barneidrettsforskriften

Revideres 1 gang i året i NMF. 
Gjelder for barn 5-12 år. Fra fylte 11 år kan de rangeres på 
resultatliste. 
5-9 år 185 m3. Fra 10 år 380 m3. Det har vært jobbet med å få justert/
endret dette reglementet i noen år, men det er ikke på plass.            
Per Espen har sendt inn ett forslag til seksjonen vedr. revidering av 
kjøretøy i forbindelse med barneidretten i snøscootercross.
Forslaget skal behandles i seksjonsstyret i juni. Og kommer tilbake på 
dette på MSK. Man bør også se på kjøretøy for klassen ungdom 
12-14 da luftavkjølte 550 etterhvert ikke er å få tak i. 

Forslag om endring for gren SNX i forbindelse med barneidretten har  
vært diskutert og forslag fra grenen er lagt frem flere ganger uten 
fremdrift. Dette må følges opp av Grenleder.

Ambulansesaken Nordreisa Motorklubb
          

Utfordring med ambulanse på arrangement. Har tidligere hatt dispans  
for å bruke egen ambulanse. Dispans gjelder ut 2015. Store 
utfordringer med UNN og samarbeid med helse Nord. Har laget 
rapporter og meldt inn til medisinsk utvalg, men synes det er en tung 
prosess. 

Trenger hjelp fra grenen til å finn løsning på dette, ber om at Gren og 
Seksjon følger opp inn mot NMF sentralt og dette er en sak som bør 
inn til NIF. Har vært til diskutert flere ganger tidligere.                                                 

                              
Eventuelt

Informasjon fra Region Midt vedrørende utdanning av funksjonærer 
og arrangement. Viktig at klubber utdanner funksjonærer som 
stevneleder, Juryleder og teknisk kontrollant. Hver enkelt klubb er 
ansvarlig for å skaffe funksjonærer til sine arrangement. Man kan ikke 
forvente at Region eller styret fra Midt Norsk skal ordne med 
funksjonærer. Dette er tjenester som klubben må regne med å betale 
for. 

Forslag fra salen om å la de som har trenerutdanning være med på 
noen Regionstreningssamlinger. For å bidra og lære.

Arrangørkonferansen oppfordrer til at NMF synliggjør funksjonær-lister 
på NMFs nettsider. Evt. at Regionsstyrene får tilgang  til dette. 
Nettsider til NMF må sjekkes og oppdateres. Følges opp av 
Grenleder.
Forslag om endringer til reglement må sendes inn snarest til Gren, det 
skal være seksjonsmøte i slutten av juni.
Tilleggsregler i det nye systemet har for lite informasjon.


