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1 Godkjenning av fremmøtte delegater og deres stemmerett 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

De fremmøtte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjennes. 

 

2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Forretningsorden 

 Seksjonsårsmøtet ledes av en eller flere valgte dirigenter. 

 Protokoll føres av en eller flere valgte sekretærer. 

 Stemmeberettigede delegater har tale- og forslagsrett. 

 Generalsekretæren eller den han bemyndiger til å være sin stedfortreder har tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 Delegater kan tegne seg inntil 3 ganger på talerlisten i samme sak. Taletiden er 

begrenset til inntil 5 minutter for første innlegg, 3 minutter for andre innlegg og 1 

minutt for tredje innlegg. 

 Delegater som forlanger ordet til dagsorden har taletid på inntil 1 minutt. 

 Dirigenten kan foreslå begrensning i taletiden og sette strek for inntegning av talere. 

 Forslag kan bare fremmes til saker som står oppført på sakslisten. Det kan ikke 

fremsettes eller trekkes forslag etter at det er satt strek for debatten i en sak. Alle 

forslag skal leveres skriftlig til dirigentbordet og være undertegnet med forslagsstillers 

navn. Det skal også fremgå hvilket organisasjonsledd forslaget fremsettes på vegne 

av. 

 Vedtak gjøres ved flertall av de avgitte stemmer. 

o Seksjonsårsmøtet behandler ikke lovsaker og kan ikke behandle spørsmål av 

overordnet organisatorisk karakter som tilknytning til internasjonale forbund, 

NIF og NMF. Behandling av idrettslige forhold og valg skal være 

seksjonsårsmøtets hovedoppgaver. 

o Blanke stemmesedler forkastes og regnes som ikke avgitt. 

o Forslag og vedtak føres i protokollen med avstemningsresultat. 

o Protokoll oversendes seksjonsstyret innen en måned etter seksjonsårsmøtet. 

Seksjonsstyret gis fullmakt til å godkjenne protokollen fra seksjonsårsmøtet, 

før den sendes ut til de valgte representantene som skal underskrive 

protokollen. 

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 
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3 Valg av dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å 

underskrive årsmøteprotokoll 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Det gjøres følgende valg: 

1 dirigenter:  Are Antonsen  

2 sekretærer:  Fra administrasjonen, Marthe Hagen & Christina Mile 

2 representanter til å underskrive protokollen etter forslag fra salen 
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4 Beretning 
 

4.1 Innledning 
Årsberetningen legges fram som en samlet rapport for årsmøteperioden 2017 og 2018. Rapport fra de 

respektive grenene innenfor snøscooter er innarbeidet i seksjonens beretning. Årsrapporten er en 

tilbakemelding til seksjonsårsmøtet og er bygget opp etter samme struktur som den handlingsplanen 

som seksjonsårsmøtet vedtok i 2016. 

 

4.2 Fakta, drift og administrasjon: 
Seksjonsstyret har hatt følgende sammensetning: 

Leder: Emilie Westbye 

Nestleder: Kjetil Kopperud 

Ungdomsrepresentant: Andri Snær Gudmundsson  

Vara: Andreas Øksenholt 

Ungdomsrepresentanten gav beskjed midtveis i perioden at han hadde problemer 

med å møte på grunn av skolen, og ba derfor om at vara skulle innkalles hver gang. 

Dette har blitt gjort. 

Grenleder motocross: Harald Tufthaug 

 Vara: Arild Sande 

Grenleder roadracing: Anita T. Sæther 

 Vara: Elisabeth Kobberød 

Grenleder trial: Bjørn Hovden 

 Vara: Henrik Wergeland 

Grenleder enduro: Jesper Pehrson 

 Vara: Rita Jonassen 

Jesper Pehrson søkte fritak fra vervet våren 2017 og Rita Jonasen trådde inn som 

grenleder. Rita Jonassen søkte fritak fra vervet sommeren 2018. Asbjørn Sletholt ble 

satt inn som grenkontakt høsten 2018. 

Grenleder track racing: Henning Sveen 

  Vara: Lina Toppstad 

Grenleder quad: Svein Magne Gustad 
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  Vara: Tore Michal Fjelle 

Seksjonsstyret har hatt 11 møter i perioden, og behandlet 91 saker. Varamedlemmer har stått på kopi 

i alle møteinnkallinger, og blitt innkalt ved forfall. Visepresidentene for motorsykkel og motocross, eller 

i noen tilfeller disses varamedlemmer, har vært invitert og møtt i de fleste styremøter som 

observatører. Det samme har kontaktpersonene for smågrenene. Styreleder har koordinert 

smågrensamarbeidet.  

Seksjonen har også deltatt på et samhandlingsseminar med administrasjonen. 

Det har vært mange endringer i NMF som organisasjon etter forrige tingperiode, og seksjonen har 

bevisst valgt å fokusere på vårt sportslige ansvarsområde og våre oppgaver i perioden. Seksjonen har 

blitt orientert om arbeide som pågår i forbundsstyret på alle styremøter, samt per epost når det har 

vært aktuelt. Utover dette har henvendelser blitt henstilt til forbundsstyret. Styret har opplevd det 

krevende med for lite kapasitet hos administrasjonen, men utvist stor forståelse i perioden. 

Seksjonsstyreleder har i stor grad representert i møter, seminarer, kurs og diverse arrangementer. 

Hun har også vært delegat på møter i FIM og FIME, samt Nordic Council. 

NMF hadde arrangør-ansvaret for Nordic Motorsport Council i 2018 (ansvaret går på rundgang mellom 

de nordiske forbundene) og dette ble avholdt i Haugesund i oktober. 

Are Antonsen har vært sekretær for styret i perioden. 

Internasjonalt har seksjonen Anders Minken som medlem i trial kommisjonen i FIME og Emilie 

Westbye som medlem i kvinne-kommisjonen i FIM (oppnevnt høsten 2018). 

 

4.2.1 Motocross: 

Arbeidsgruppen for motocross, heretter kalt AMX har bestått av i perioden november 2016-november 

2018; 

Harald Tufthaug, grenleder, Borg mck 

Arild Sande, nestleder, Lunner motorsport 

John Robert Hurlen, sekretær, Sykkylven mck 

Robert Bakaas, Mjøs-Cross MXK 

Espen Skjølås, Lier motosport 

Frank Robert Selebø, Elgane motorsport 

Hans Petter Engstrøm, sluttet i april 2017 (ble Visepresident) 

Simen Mindrebø, Lunner motorsport, Landslagssjef fra april 2017 

AMX fungerer etter demokratiske prinsipper og er en godt sammensveiset gruppe. Vi har diskutert oss 

fram til en enighet i alle saker, og alle saker som er behandlet har dermed vært enstemmige. AMX ser 

det som en stor fordel å inkludere Visepresident og Landslagssjef, og de inviteres begge til alle 
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møtene i gruppa. Vi har sett det som en styrke for gruppa at de som er med har bakgrunn fra en klubb 

med mange medlemmer/stor aktivitet, og at det er representasjon fra flere landsdeler. 

Det har vært møter med ulik hyppighet, hvor de fleste har vært før og etter sesongen april-september. 

4.2.2 Roadracing: 

Grenen har siden forrige årsmøte vært ledet av Anita T Sæther med Elizabeth Kobberød som 

varamedlem. 

Tor Erik Plassen har vært tilknyttet grenen ifm teknisk reglement samt tekniske kontroller under 

løpshelger. Dessverre måtte Tor Erik Plassen trekke seg litt mer ut av grenarbeidet i løpet av 

sesongen bl.a pga arbeidsmengde med Team Plassen.  

Torgeir Andorsen som var Førerrepresentant fra mai 2016 ble før sesongen 2017 avløst av Trym T 

Johansen og Norvald Haaland. Pga skaden Norvald Halland pådro seg tidlig i sesongen har denne 

jobben i hovedsak vært løst av Trym T Johansen. 

4.2.3 Trial: 

Grenansvarlig og vara for perioden 2017-2018 ble valgt på årsmøte i seksjon motorsykkel. Bjørn 

Hovden og Henrik Wergeland ble valgt.  

Et arbeidsutvalg bestående av følgende personer ble presentert på MSK 2016: 

Region Øst:   Cato Busterud og Bjørn Berntsen 

Region Sør:   Marianne Lundevold 

Region Vest:   Per Aksel Nilsen 

Fagansvarlig teknisk: Lars Bakurowitz 

Den 16.mai 2018 opplevde norsk trial et stort tap ved å miste vår alles kjære Cato Busterud etter kort 

tids sykdom, rollen som han delte med Per Aksel som juryansvarlig ble håndtert av Per Aksel i 

samarbeid med grenansvarlig ut sesongen.  

Arbeidsutvalget har fungert godt i perioden og møteformen har i hovedsak bestått av tlf møter. 

Grenansvarlig videresender all relevant e-post til au som igjen kommer med synspunkter og innspill i 

forkant av bla. seksjonsstyremøter.  

4.2.4 Enduro: 

Grenansvarlig og vara for perioden, Jesper Pehrson og Rita Jonassen ble valgt på seksjonsårsmøtet i 

2016. 

Arbeidsutvalget har vært Mette Nyberg, Susanne Burud, Torry Olsson og Atle Eriksrud. Torry Olson 

trakk seg tilbake sommeren 2017.  Mette Nyberg trakk seg tilbake etter 2017 sesongen. 

Grenansvarlig søkte fritak fra vervet tidlig høsten 2017 på grunn av økt arbeidsmengde på jobben, og 

vara tredde inn i vervet. Rita Jonassen avholdt MSK 2017, og gjorde en stor jobb med å få på plass 

beretning for 2017 samt å planlegge 2018. Rita søkte fritak fra vervet vår/sommer 2018, og siste del 

av perioden har grenen vært uten ledelse. 
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Det ble i 2017 avholdt 10 møter, samt at Rita Jonassen også stilte på en rekke møter og 

arrangemneter i regi av grenen. 

Arrangørkonferanse ble avholdt jan/feb begge årene. 

 

4.2.5 Track racing: 

Grenansvarlig valgt på seksjonsårsmøtet 2016 har vært Henning Sveen med varamedlem Linn Anette 

Topstad. 

Arrangørkonferanse speedway 2017 ble holdt av Grenland SMK 11.mars. 

Arrangørkonferanse speedway 2018 ble holdt av NMK Kristiansand 3.mars. 

Saker på agenda var SAS, terminliste, internasjonale deltagelser, treningssamlinger, rekruttering og 

endringer i reglementer. 

 

4.2.6 Quad: 

Grenansvarlig: Svein Magne Gustad 

Vara: Tore Michal Fjelle 

Arbeidsgruppe/ rådføring: Tone Holmen, Stein Arild Wiik Hansen, Øystein Frøytlog,  

Knut Tveraaen, Espen Trosthoel, Thomas Myhre. 

Førerrepresentant: Lars Holmen 

 

4.2.7 Smågrensamarbeidet: 

Midtveis i perioden besluttet seksjonen, i samarbeide med grenen, å legge supermoto inn under 

roadracing. Det var lite aktivitet i grenen, og lite hensiktsmessig med eget MSK, arbeidsgruppe, etc. 

Hillklimb ble besluttet å håndteres som en aktivitet administrativt, med samme begrunnelse som for 

supermoto. Drag ble stående igjen som eneste gren i smågrensamarbeidet, og seksjonen besluttet å 

anbefale årsmøtet å gi drag status som fullverdig gren. 

 

4.2.8 Drag: 

Dragracing administreres av et arbeidsutvalg bestående av representanter valgt av de klubbene som 

deltar på Motorsportskonferansen. 

Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2017 bestått av følgende personer: 

Grenkontakt Dragrace/Leder:  Lin Amundsen 

Nestleder:    Egil Johnsrud 
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Medlem (2017):   Trygve Johnsrud 

 

4.3 Idrett og aktivitetsstatistikk:  
 

4.3.1 Litt tall og statistikk fra 2018  
Antall Int 

På-
meldinger 

Antall 
avholdte 

løp i 
MITA 

Antall 
lisenser 

Medaljer 
EM 

Medaljer 
VM 

Antall 
NM og 

NC 
medalje
r utdelt 

Antall 
reg. 

anlegg 

Supermoto 2 0 161 0 0 0 3 

Dragbike 3 6 95 0 0 3 2 

Roadracing 0 7 741 0 0 5 4 

Speedway 3 12 120 1 0 5 7 

Quad 4 3 180 3 0 6 5 

Motocross 36 33 3379 6 0 8 110 

Trial 86 35 961 1 0 10 25 

Enduro 15 10 1225 0 0 11 11 

Sum 104 106 6862 11 0 48 167 

 

 

 

4.3.2 Skadestatistikk i NMF i perioden 2012 - 2017 rapportert til IF 

Gren 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Enduro 4 11 9 2 2 9 5 2 

Drag MC 1 2 0 0 0 1 0 1 

MX 120 120 86 63 71 58 87 72 

Speedway 1 5 5 3 8 7 4 7 

Trial 6 13 10 16 12 11 13 10 

ATV 5 1 1 2 1 1 1 6 

Roadracing 19 5 7 6 3 11 8 9 

Supermotard 1 3 2 0 0 3 0 1 

Hillclimb 0 0 0 0 0 1 0 0 
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4.3.3 Lisenser og utvikling 

 

 

 

4.3.4 Fordeling av lisenser mellom kategorier 
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4.4 Formål og virksomhetside: 

 

Seksjonen har i hele perioden vært en pådriver for utvikling av idretten og dens aktivitetstilbud 

gjennom blant annet å utarbeide andre konkurranseformater som landsdelsmesterskap i MX, 

klubbserie i MX, økt antall regionale arrangementer i ATV og speedway, og U25 satsning i RR. I trial 

har man opprettholdt samme nivå som tidligere, og i drag har man klart å etablere både treningstilbud 

og egen gruppe for barn. 

Seksjonen har slitt med å fornye seg, i den forstand at vi ikke har tatt i bruk nye digitale hjelpemidler.  

Noen grener bruker dropbox som hjelpemiddel, vi bruker skype ved behov i møtevirksomhet, samt at 

flere grener (og styreleder) har egne Facebook kanaler. Utviklingen må skje for hele forbundet, og MC 

har ikke satt i gang noe alene annet enn å være pådriver for investering i webinarutstyr til 

opplæringsøyemed. Prosjektet med webinarutstyr er gjort i samarbeide med KRUTI. 

 

4.5 Verdier 
 

 

Seksjonen har arbeidet etter disse verdiene i perioden, men har ikke vært så gode på åpenhet som vi 

både har ønsket og vedtatt. Seksjonen har retningslinjer i sin instruks for hvordan blant annet 

sakspapirer skal sendes ut, at protokoller skal raskt på nett etterpå etc. men dette er ikke gjort. 

Seksjonen forutsetter at dette håndteres administrativt. Det har det siste året vært en ekstraordinær 

situasjon hos administrasjonen og flere av de ansatte er nye. Seksjonen har derfor utvist forståelse for 

at servicenivået på dette området ikke har vært optimal.  

I tillegg har det vært spesielt lite informasjon ut hos enduro grenen som i perioder har vært uten 

ledelse.  

Tilby et variert aktivitetstilbud tilpasset fysiske utvikling innenfor trygge og stimulerende miljøer.

Ta vare på medlemmene og legge til rette for aktivitet for alle aldersgrupper.

Utvikle prestasjonskultur og toppidrettsabeid innenfor den organiserte motorsykkelidretten.

Være en levende og frivillig organisasjon som utvikler og fornyer seg i takt med samfunnet for øvrig.

Være en pådriver for motorsykkelaktivitet som idrett

Engasjement 

Åpenhet Glede 

Helse 

Felleskap 

Seriøsitet 

Likeverd 

Tillit 
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4.6 Idrett: 

 

På rekrutteringssiden blir det ulike tall avhengig om man benytter aktivitetstall eller medlemstall. Dette 

er også avhengig av klubbenes evne og praksis i forhold til å rapportere i Idrettsregistreringen. Det 

synes som om rekrutteringen er bra, men at frafallet er omtrent like stort. Seksjonen har ønsket å finne 

data som sier noen om årsaken til frafall, og man arbeider videre med å finne løsninger som kan gi 

oss disse dataene.  

I forhold til å ivareta/utvikle har seksjonen lagt mye vekt på regionale lavterskel konkurranser, 

treningssamlinger og muligheten til å invitere inntil 4 klubber i nærmiljøet for å konkurrere. I tillegg har 

det vært utstedt lisenser til FIM rally. 

På nivået prestere har trial, enduro, MX og drag hatt landslag. Roadracing har hatt u25 satsning, samt 

at det har vært Team Norway Junior tilbud for trial, enduro, mx, drag, RR, quad og speedway. NMF 

region øst har også hatt regions-team i MX, enduro og trial. 

Det har i slutten av 2018 blitt igangsatt et prosjektarbeid for å utvikle NMF sin toppidrett- og 

eliteidrettsmodell. Seksjon MC har grenleder trial Bjørn Hovden (prosjektleder) og grenleder MX 

Harald Tufthaug med i arbeidet. I tillegg består prosjektgruppen av sportssjef Tommy Rovelstad, 

landslagssjef trial Marius Dammyr, og representanter fra seksjon båt og snøscooter. Gruppen har 

arbeidet etter mandat, og har fortløpende presentert sitt arbeide i forbundsstyret. Endelig strategi 

vedtas i forbundsstyret. Grenene vil inntil ny strategi er på plass fortsette dagens satsning slik den er, 

men forløpende tilpasse seg mot ny modell/strategi. 

Generelt har vi hatt utfordring med at barneidrettsforskriften ikke har vært revidert. Seksjonen har 

sendt inn sine innspill, men pr dd. er det ikke er oppegående barneidrettsutvalg til å utføre revisjonen. 

Seksjonen har satt sette på agendaen igjen i den kommende handlingsplanen. 

Videre har seksjonen sendt sak til forbundsstyret om å utvide opplæringslisensen til å vare inntil 12. 

mnd (ut året den løses) men forslaget ble nedstemt. Seksjonen har tenkt til å sende saken inn igjen, 

og har tatt med dette som en del av kommende handlingsplan. 

 

4.6.1 Motocross: 

På MSK i november 2016 la AMX frem forslag om å se inndelingen av landet på en “åpnere” måte enn 

den rigide inndelingen vi ser i regioner. AMX presenterte landet inndelt i 4 landsdeler, hvor løpene skal 

være åpne på tvers av regioner, og at førere kan velge hvilken landsdel de finner det enklest å delta i. 

Dette gav en umiddelbar suksses for landsdel øst, og det viser en økning også for landsdel midt.  

Det har også vært 3 NM runder årlig, samt lag-NM, Guldtvedt GP og andre lokale arrangementer. 

Landslaget 2018 har bestått av 8 utøvere, fordelt på 5 gutter og 3 jenter.  

Siste halvdel av 2016 og begynnelsen av 2017 ble det stilt større krav til oppfølging av førere på 

landslaget. Det var den “utenomsportslige delen som fikk fokus. Kenneth Gundersen som teknisk 

trener for landslag, og Borgar Lunde som leder for Team Norway har fått svært gode tilbakemeldinger. 

Rekruttere Ivareta og utvikle Prestere
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Simen Mindrebø ble ansatt som landslagssjef i 2018 og har fungert godt i rollen. Landslaget har hatt 

gode resultater både individuelt og for lag, og melder om gode treningsforhold i Spania om vinteren. 

Landslaget har også lagt vekt på teambuilding. Nytt av høsten 2018 er at det er signert kontrakt med 

en sponsorjeger som skal jobbe med å skaffe sponsorer til laget. 

 

4.6.2 Trial: 

Grenen har et bredt tilbud i store deler av landet. Våre klubber har et kontinuerlig fokus på rekruttering 

av nye utøvere og et meget godt miljø for alle aldersgrupper.  Regionsteamene gjør en formidabel 

jobb med å arrangere samlinger, engasjere trenere samt bygger opp under et godt sosialt miljø. 

Grenen har i år som tidligere avsatt midler i budsjettet til å støtte regionsteamene.  

Støttegruppa for kvinne trial har fortsatt sitt flotte arbeid og avholdt i år 2 samlinger med  ca 30 utøvere 

på begge samlinger. Satsningen fikk internasjonal oppmerksomhet og annerkjennelse i FIM.  

Grenen har opprettholdt sin tidligere satsning på toppidrett med landslag og talentutvikling (Team 

Norway og Team Norway Junior). Satsningene utvikles kontinuerlig for å oppnå måloppnåelse dog 

med begrensede midler. Grenen har som tidligere valgt å vektlegge felleskapet som konkurranse 

fortrinn i satsningen og latt de engasjerte trenere få frihet innenfor disse rammer.  

Følgende utøvere har vært på Team Norway i 2018: Ib Vegard Andersen, Håkon Pedersen, Sondre 

Gilje Haga, Petter Bjerlin, Ingveig Håkonsen, Eria Melchior og Huldeborg Barkved.  

Team Norway Junior: Mats Nilsen, Simen Eliassen og Jarand Mathias Vold Gunvaldsen  

Landslagssjef: Marius Dammyr 

Trenere: Martin Hemmer og Joa Hindren  

 

4.6.3 Roadracing: 

Det er underveis i 2017 sesongen i størst mulig grad forsøkt å gitt ekstra oppmerksomhet ovenfor 

juniorer med personlig kontakt fra tillitsvalgte. Informasjon om grenens eksistens og arbeid er og gitt i 

forbindelse med noen av lisenskursene.  

Det ble gjennomført flere U25/junior-samlinger i løpet av sesongen. Disse anser grenen som en 

suksess. 

Det har i 2017 vært et lite, men voksende, tilskudd av unge utøvere på lisenskursene, og 

kvinneandelen innen sporten er og stigende. 

Norsk RoadRacing har i 2017 hatt tre representanter «ute» i den store RR-verden . Caroline Olsen har 

kjørt i AMA i USA, Carl Berthelsen har kjørt fast i IDM og Thomas Sigvartsen har hatt flere løp i 

Spansk Moto2. I tillegg kjørte Ole Bjørn Plassen finaleløpet i Spansk Superbike på Jerez. Både 

Caroline og Thomas har hatt MA-pakker. 

Vi har i 2018 som i 2017 hatt hovedfokus på Ungdom opp til 25 års alder. U25 prosjektet.  

Det ble gjennomført 5 U25/junior-samlinger i løpet av sesongen.   
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Januar:  Media samling i Drammen 

Mai:  Kjøreteknisk samling Vålerbanen 

Kjøreteknisk Rudskogen   

Juli:  Kjøreteknisk ACR 

Juli/August: Kjøreteknisk Rudskogen 

 

På alle samlingene har vi hatt over 20 deltagere på alle nivåer og klasser.  

Instruktørene har vært stort sett de samme for alle kjøretekniske samlinger.   

Hovedinstruktørene har vært Caroline Olsen, Ole Bjørn Plassen, Thomas Sigvartsen og Tor Erik 

Plassen. Hjelpeinstruktører: Chris Sæther, Bjørnar Sand, Geir Ove Flaaten, Trond Rusthen 

Andre som har hjulpet til: Norvald Haaland, Thorvald Sæby, Anita Sæther, Frank Petersen, Jeanette 

Larsen, Sundby Motor & Events 

I tillegg har vi hatt race oppfølging på de fleste NM helgene. Det innebærer «track walk» på torsdags- 

eller fredagskvelden. Flere toppførere har bidratt i dette opplegget. 

Thomas Sigvartsen har også hatt oppfølging av noen få førere på race helgene, men også vært 

tilgjengelig for de som har hatt behov. 

På samlingen på Rudskogen i august var også jentene invitert til å være med. Med unntak av de som 

allerede er innenfor U25 så var det 3 jenter som meldte seg på. Den lave påmeldingen skyldes nok at 

info kom ut litt sent.  

Minimoto hadde også samling på Rudskogen disse dagene. Det var ca 10 deltagere fra Minimoto.  

I mars hadde vi også en samling for utøvere over 25. Dette var en samling med fokus på bevegelighet 

og skadeforebyggende trening. Vi hadde over 20 deltagere på denne samlingen. 

 

4.6.4 Enduro: 

Det ble både i 2017 og 2018 avholdt treningssamling i regi av grenen. Landslaget stilte som trenere, 

og begge samlingene har fått gode tilbakemeldinger. 

I 2017 har det vært arrangert 5 breddeløp, med ulikt format, i tillegg til lokale klubbløp rundt om i landet.  

Flittig, Hell og Jevnaker har gjennomført bredde- og rekrutteringsaktiviteter. 

I 2018 har det vært avholdt breddeløp flere steder i landet, i ulikt format. Flittig, Kongsberg GN og 

Tiurleiken har samarbeidet om en regional serie. 

Det har ikke vært avholdt internasjonale mesterskap i Norge i perioden, men flere Norske utøvere har 

deltatt i Internasjonale mesterskap. Dette gjelder både VM, Lag VM (SIX Days), EM og EM Extreme 

Cup. En del utøvere har også stilt i SM, samt at det har vært god norsk oppslutning på «de svenske 
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klassikerne». 

Det har i både 2017 og 2018 vært landslag og Team Norway junior i enduro. Pål Anders Ullevålseter 

har vært landslagstrener hele perioden, og det jobbes målrettet og strukturert med toppidrettsarbeidet i 

grenen. To av grenens yngre utøvere, Håkon Engan Karlsen og Joakim Jonassen,  har i år fullført alle 

EM runder med god stigning på resultatkurven.  

Kjetil Gundersen vant også verdens største enduroløp i 2017.  Gotland Grand National som også var 

endel av EM Cross contry.  Pengepremien på kr 25 000 donerte han til den svenske kreftforeningen 

for barn. 

 

4.6.5 Track racing: 

Treningslandskamper ble ikke avholdt pga for få aktuelle U21-førere. 

Norgesserie 500cc ble forsøkt innflørt i 2016 som erstatning for liga 2.divisjon. Fungerte dårlig og ble 

forsøkt erstattet med breddesamlinger fra og med 2018. Det ble avholdt på Elgane (i stedet for 

Kristiansand), Mjøsa og Lunner. Noen planlagte datoer ble avlyst pga flytting av ligastevner, mens 

andre aldri ble arrangert. 

Ifm liga 500cc har det blitt kjørt Norgesserie og NorgesCup for 85cc. Deltakelsen i 85cc-klassene har 

variert mellom 4 og 8 deltakere. Det ble for få tellende (av fem) NC-stevner, så det ble ingen 

sammenlagtliste i NC i noen av årene. 

Ved nesten alle stevner for 85cc har det vært klasser for 10 år og yngre i 50cc og 85cc. Deltakelsen 

har variert. Det er få førere i 85cc 9-10 år, og disse har fått plass i heatskjemaet til resterende 85cc. Er 

et spørsmål om det er heldig. Og det er ikke iht barneidrettsreglene.  Det store breddearrangementet 

for alle barne- og ungdomsklassene er «Barnas speedwaydag» på Geitryggen som samler flest 

deltakere av alle norske stevner. 

Vi har hatt flere utøvere som har kjørt for dansker og svenske klubber, noe som gir god løpserfaring 

på toppnivå. Dette er har gitt gode resultat og løftet prestasjonsnivået.  

Speedway har hatt følgende internasjonale deltagelser i 2017:   

FIM Europe: 

EM U21 lag kvalifisering, EM U21 individuelt kvalifisering, EC 85cc-kvalifisering og -finale og EM 

iceracing. 

Finaleplaseringer: Nr 2 EC 85cc Mathias Pollestad, nr 7 EC 85cc Espen Sola. 

 

FIM:  

GP-kvalifisering, VM U21 kvalifisering, VM U21 lag kvalifisering, YGT 85cc-kvalifisering og -finale. 

Finaleplasseringer: Nr 5 YGT 85cc Mathias Pollestad, nr 11 YGT 85cc Espen Sola. 

 

Nordisk mesterskap langbane. 
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Speedway har hatt følgende internasjonale deltagelser i 2018:  

FIM Europe:  

EM-kvalifisering, EM par-kvalifisering, EM U21-kvalifisering og -finale, EM U19-kvalifisering, EC 

250cc-kvalifisering og -finale, EC 85cc-kvalifisering og -finale og EM iceracing.  

Finaleplasseringer: Nr 1 EC 85cc Mathias Pollestad, nr 7 EC 2500cc Espen Sola og nr 11 EM U21 

Lasse Fredriksen. 

 

FIM: 

GP-kvalifisering, VM U21-kvalifisering, VM 250cc-kvalifisering og -finale, YGT 85cc-kvalifisering og -

finale og VM iceracing. 

Finaleplasseringer: Nr 3 YGT 85cc Mathias Pollestad og nr 16 VM 250cc Espen Sola. 

Nordisk mesterskap iceracing, langbane og 250cc. 

 

4.6.6 Quad: 

Grenen har i perioden avholdt 6 treningssamlinger med stor suksess. De beste førerne har stilt som 

trenere, og tilbudet har vært fordelt på ulke steder i landet. 

Grenen har ikke eget landslag/team norway junior, men har utøvere på TNJunior «motorsport».  

2017: 

Europamesterskap: 

4 stk utøvere har deltatt, totalt 16 runder. 

Quad of Nations, Chingoli, Italia: 

3 stk utøvere deltok, totalt 14. plass.  

Grenansvarlig var med. 

2018: 

Europamesterskap: 

5 stk utøvere har deltatt, totalt 13 runder. 

Quad of Nations, Slagelese, Danmark: 

3 stk utøvere deltok, totalt 4. plass. 

Tommy Nordstø innleid som trener/ lagleder.  

Grenansvarlig var med. 
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4.6.7 Drag: 

Drag har hatt representasjonslandslag både i 2017 og 2018.  

2017: 

Dag Wagenius 

Vidar Ravnsborg 

Jan Sturla Hegre 

Thomas Lysebraate Olsen 

Sverre Dahl  

2018: 

Jan Sturla Hegre 

Thomas Lysebraate  

Olsen Sverre Dahl  

I tillegg har grenen hatt to utøvere fra dragbike har deltatt på Team Norway Junior Motorsport både i 

2017 og 18.. John Rolfstad og Trygve Helgerud. Det har vært avholdt flere treningssamlinger, og 

teamet ledes av Erland Thomassen, NMF. 

Grenen har også bistått med økonomisk støtte til treningsdag og lagt til rette for junior dragbike med 

eget telt og treningssamlinger. 

 

4.7 Kvinneidrett 
Seksjonen har bemerket at det er en utfordring hos enkelte grener at kravet til antall deltakere i 

kvinneklassene har vært for høyt. Seksjonen har derfor vedtatt at det må være opp til hver gren å ta 

vare på sine særegne behov, og selv definere hva som er «riktig» i den enkelt gren. 

Både enduro og MX har satt av midler til Dirt Bike Girls som er et flott tiltak for kvinner. Trial har satt av 

midler til støttegruppa for kvinnetrial som også er et spesielt godt tiltak for jenter/kvinner. 

Roadracing melder om øktende antall kvinner, og drag melder om at jenter/kvinner ofte har vel så 

gode resultater som gutter/menn dog de deltar i samme klasse. 
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4.8 Integrering 
Flere klubber har tiltak som går på integrering, både av fysisk, psykisk og sosialt funksjonshemmede 

mennesker. I tillegg registrerer seksjonen at det også er andre mer overordnede tiltak slik som Kjør 

For Livet som flere av våre klubber er involvert i. Seksjonen har ikke hatt tiltak på overordnet nivå. 

 

4.9 Arrangementer 
Det har vært lagt vekt på lokale/regionale arrangementer i perioden. Det har hos enkelte grener vært 

avlyst flere konkurranser på grunn av for lav deltakelse, og det tekkes ofte frem at mange melder seg 

på veldig sent. I andre grener er det stor oppslutning, og blant annet har landsdelsserien til MX vært 

spesielt positiv. 

I tillegg til dette har alle grener som ønsket det fått plass under Ullevål Extreme som gikk av stabelen 

sommeren 2018. Andre Villa var arrangør av opplegget inne på Ullevål, men mange av våre grener 

hadde stands, prøvekjøring etc på et arrangement som var på utsiden av Ullevål. Det ble solgt ca 

13.000 billetter til arrangementet inne, og det var mange besøkende på arrangementet ute. 

Det største i perioden har likevel vært NM-veka i Sandnes i 2018. Seksjonen fikk med grenene MX 

(med speedcross) og trial (med x-trial) til NM-veka i Sandnes. Hele arrangementet ble sendt direkte på 

NRK, i tillegg til at det ble laget magasinsendinger på kveldstid. Arrangørene (Riska og Bybergsanden) 

gjorde en fantastisk innsats, og NMF fikk skryt for våre arrangementer. Idrettspresident Tom Tvedt var 

også tilstede under speedcross arrangementet, og gav uttrykk for å være imponert over våre utøveres 

prestasjoner. Seksjonen oppfatter NM-veka som et stort steg i riktig retning for å få våre idretter ut i 

media. 

 

4.9.1 Motocross: 

Å få terminlista til å unngå løp på samme dager, hvor vi skal etter gammelt vedtak unngå VM,EM og 

SM på samme helg, var helt umulig for 2017. I tråd med tidligere vedtak skal vi ikke ha statusløp 

samme helg som VM og EM, og vi skal såvidt mulig unngå også SM. VM og EM hadde 20 helger og 

SM hadde 7 helger. Vi måtte gå på akkord med noe av dette, og vi måtte ha en NM runde i juli. Vi 

brukte mye tid på dette, men klarte ikke å unngå SM når vi i tråd med avtaler om VM og EM hvor det 

ikke skal være nasjonale mesterskap samtidig.  

Vi vurderte dette årets terminliste på denne bakgrunn, og det var ikke noen som ville arrangere NM i 

mars eller oktober måned. Vi er dønn avhengeige av klubber som vil ta på seg statusløp om vi skal 

kunne kåre Norgesmestere.  

AMX har i sitt budsjett avsatt midler for å dekke en del av “Må-kostnader” til NM. I tillegg kommer 

inntektene fra “startnummer-ordningen”. Disse pengene går i sin helhet tilbake til de klubbene som har 

“Landsdel status” og NM. Budsjettet har også avsatt midler til “Live-stream” som er utført av Ractic. 

Stor honnør til dem for denne jobben. 

Våre 3 NM runder, Elgane, Haslemoen, Re ga tilsammen 405 deltagere. Dette er noe lavere enn 

foregående år. En av flere årsaker er konkuransens art hvor man må kvale inn som de 30 beste i hver 

klasse for å få være med. Det må jo også være et vist nåløye for å få lov til å kjempe om å være best i 

Norge. 
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Lag NM på Lunner klinka til med rekordhøyt antall lag og 185 førere i 2 dager var en stor opplevelse 

hvor mange ville gjøre dette igjen også neste år. Det har vært et løft i antall førere til start i de fleste 

løp i år. 

Tradisjonen tro ble det også i år ønsket velkommen til Familien Gultvedt og Gultvedt gård hvor NMK 

Follo arrangerer Gultvedt GP. I følge stevnerapporten var det 400 til start i dette som er en av våre 

fremste arenaer for de som kjører løp for første gang. Honnør til familien Gultvedt og NMK Follo. 

Tar vi med NM 3 runder, lag NM og GGP får vi av disse løpene totalt 4569 deltakelser, eller førere til 

start. Tar vi med de løpene som ikke er med på lista, som er løp for barn og All Star passerer vi i 2017 

over 5000 førere til start. 

 

4.9.2 Trial: 

I 2017 har det blitt avholdt fem Norges Cup runder, NM og Lag-NM samt 24 regionale/åpne løp. 

I 2018 har det blitt avholdt fem Norges Cup runder, NM, NM-lag samt et direktesendt X-trial NM i 

forbindelse med NM Veka. For X-trial NM ble det laget et eget SR som ble gitt NM status av FS og 

grenen vil jobbe videre med dette ettersom NM Veka skal avholdes hvert år.  

Nytt av året 2018 var at flere regioner tok oppfordringen fra msk 2017 om å adoptere NC oppsettet i 

de regionale konkurransene. Dette har bidratt positivt til å redusere avstanden mellom regions løp og 

Norgescupen.  

NM 2017 ble arrangert av Kristiansand Trialklubb på deres flotte område. Arrangementet var bra 

gjennomført med god kontroll på finale gjennomføringen og kåring av vinner i de respektive klassene. 

Arrangøren gjorde en god jobb med annonsering lokalt som resulterte i bra publikums oppmøte under 

finalen.   

NM 2018 ble i år arrangert av OMS Trialklubb på Hvervenbukta med påfølgende finale i Norgescupen 

dagen etter. Arrangørene hadde gjort en formidabel jobb med seksjonene og leverte et helt nytt og 

ubrukt sett seksjoner til søndagens konkurranse.  

2017 lag-NM ble arrangert av Søgne Trialklubb som leverte et meget flott arrangement til tross for 

utfordrende vær med over 80 mm nedbør og påfølgende flom. Grenens juryleder og delegater kunne 

melde om godt nivå, idrettsglede og positive tilbakemeldinger fra alle klasser.  

2018 lag-NM ble arrangert av Gjerstad Trialklubb som leverte et meget flott arrangement med 

seksjoner på gammelt og nytt kjøreområde. Med drevene arrangører, dommere, flotte seksjoner samt 

prominte gjester til å overbære arrangementet og idrettsgleden ble det en god gjennomføring på 

grenens desidert største arrangement i antall deltakere.  

NM X-Trial 2018 var nytt av året og ble arrangert av Riska Motorsykkelklubb i samarbeid med flere 

andre klubber fra hele landet. Arrangementet ble direktesendt på NRK1 som en del av åpnings 

sendingen til NM Veka. Arrangementet var preget av stor grad av profesjonalitet fra prosjektledelse, 

gjennomføring og hele veien til avslutning og opprydding i etterkant.  Arrangementet oppsummeres 

som en av de største sukseer til norsk trial og lever godt opp til visjonen om motorsportglede til folket.  

Nordisk mesterskap arrangeres på rundgang i de nordiske landene. 2017 var Norges år og Kråkerøy 

trialklubb stilte villig opp som arrangør. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med flere klubber i 
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region øst og høstet mye ros både under og etter gjennomført konkurranse. Representanter fra 

SVEMO, DMU og SML oppsummerte årets NC som en suksess på vårt felles møte i høst. 

Det har ikke blitt avholdt noen internasjonale mesterskap i grenen i 2018 men grenen har sendt 

representasjonslag til Nordisk mesterskap i Ale Sverige og Trial des Nations i Sokolov, Tsjekkia. 

Grenens midler har blitt brukt på transport av sykler og utstyr samt dekket lagpåmeldingene.  For 

resultater se egen resultatbørs.   

 

4.9.3 Roadracing: 

Det har i 2017 vært arrangert 10 løp i SuperBike og 7 løp i SuperStock samt NorgesCup. Under 

arrangementet på Rudskogen ble noen løp avlyst av sikkerhetsmessige årsaker pga. det ekstremt 

dårlige været og tett tåke. 

I tillegg har Classic kjørt en runde på Vålerbanen.  

Moderne RR har siden 2016 slitt med fallende deltakerantall på flere av stevnene. Det kan se ut som 

denne nedgangen ikke har vært gjeldende inneværende år, men at det har stabilisert seg. Nå gjenstår 

det å få tilbake interessen for bredere oppslutning gjennom hele sesongen.  

Standardklassene (A/B) hadde i 2017 for få deltakere til å oppnå status. Grenen er noe skuffet over 

den «labre» oppslutningen om Jentecup. Her savnes svært mange jenter som før sesongen sa de 

absolutt skulle kjøre løp. 

2018:  

Nasjonale mesterskap: 

Det ble arrangert 11 runder i NM superbike og Superstock, samt N-Cup Juniorsport. I N-cup Superbike 

og Superstock ble det 10 runder.  

Deltagerantallene har vært noenlunde stabilt. Ekstra gledelig er det å se en økning av deltagere i 

Juniorsport. 

Vi gjorde noen store endringer foran årets sesong, og vi vil påstå at disse endringene har vært 

vellykket. Noen justeringer må gjøres for å få det helt tilfredsstillende. 

Noen av bekymringene fra enkelte var miksen av erfarne og uerfarne utøvere, men vi mener dette har 

fungert. 

Nordisk Mesterskap: 

Det er gjennomført 4 runder fordelt på 2 konkurransehelger i nordisk mesterskap i moderne racing i 

2018. Det var ingen danske deltagere i mesterskapet, og kun noen få finske. Det burde vært fler fra de 

nordiske landene utenom Norge. 

Classic Roadracing har avholdt Nordisk Mesterskap og Nordisk Cup Nasjonal konkurranser  

Internasjonale konkurranser: 
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Det har ikke blitt avholdt noen internasjonale stevner i RR i Norge i år heller, men vi har flere utøvere 

som har kjørt internasjonalt. 

Caroline Olsen har kjørt AMA Superstock 

Ole Bjørn Plassen og Jesper Jeppesen har kjørt full sesong Spanske mesterskapet i Superbike 

Thomas Sigvartsen har kjørt full sesong i Spanske mesterskapet i Superstock  

Resultatene har vært noe varierende for alle sammen, men med noen sterke resultater.  

Ole Bjørn hadde noen sterke plasseringer i starten på sesongen og noen tekniske problemer utover i 

sesongen. Allikevel har han vært topp 10 i de løp han har fullført. Jesper har hatt en del stang ut med 

krasj og ikke fullførte løp. 

Thomas avsluttet sesongen på imponerende vis med en 2. pl. og en 8. pl. Caroline sliter fortsatt med 

skulderskaden, men har klart å forbedre seg tidsmessig og poengmessig fra fjoråret til tross for dette. 

 

4.9.4 Enduro: 

Det ble i 2017 avholdt 4 NC runder, og ikke NM. 

I 2018 ble det avholdt 4 NC og ett NM i etappeformat. 

Enduro har forsøkt seg på muligheten til forenklet etappe i reglementet, og flere arrangører har avholdt 

konkurranser i dette formatet med god suksess. 

På statusløpene har det vært livetiming, noe som både deltakere og publikum har satt pris på. 

 

4.9.5 Speedway: 

YGT 85cc på Elgane i 2017 med deltakere fra 7 nasjoner. 

Deltagelsen har vært bedre tidligere år. Det er vanskelig å få deltakere til individuelle løp. Unntaket er 

NM individuelt der det totalt var 19 navn innom på deltakerlista, selv om det bare ble 12 på start. 

NM par 2017 gikk med 5 par, mens NM lag ble avlyst pga for få påmeldte lag. 

2018: 

Det er vanskelig å få deltakere til individuelle løp, inkludert 50cc- og 85cc-klassene. Mye av grunnen 

er at førerne prioriterer kjøring i Danmark og Sverige foran Norge. Unntaket er NM individuelt der det 

totalt var 16 navn innom på deltakerlista, selv om det ble 15 på start. 

I ligaen fikk vi reddet en anstendig kvalitet gjennom stort engasjement for NMF-laget. Både liga og NM 

lag ble kjørt med fire lag. 

NM par gikk med 5 par. Mtp engasjementet ellers, så litt rart at det ikke ble flere par. 

EM U21-kvalifisering (SF) og Nordisk mesterskap junior på Lunner. 



 
 

 

Seksjonsårsmøte motorsykkelseksjonen 2018 

Side 18 

 

4.9.6 Quad: 

2017: 

Nasjonale konkurranser: 

Norgescup på Notodden 

Norgescup og Nordisk på Elgane 

Norgescup i Molde 

Regionsløp på Bjørkenlangen 

Europamesterskap: 

4 stk utøvere har deltatt, totalt 16 runder. 

Quad of Nations, Chingoli, Italia:  

stk utøvere deltok, totalt 14. plass.  

 

2018: 

Nasjonale konkurranser: 

Norgescup på Jevnaker 

Norgescup og Nordisk på Bjørkelangen 

Norgescup og Nordisk på Flittig 

Europamesterskap: 

5 stk utøvere har deltatt, totalt 13 runder. 

Quad of Nations, Slagelese, Danmark: 

3 stk utøvere deltok, totalt 4. plass. 

Tommy Nordstø innleid som trener/ lagleder.  

 

4.9.7 Drag: 

Det Nordiske Mesterskapet har gått over 4 runder 2017 og 99 utøvere har deltatt. 

Norgesmesterskapet har i 2017 har gått over 4 runder, der 69 utøvere har deltatt i de tre gruppene 

Classic Bike cup har gått over 6 runder, 2 i Norge og 4 i Sverige. Cupen har hatt 25 deltagere. 

Det Nordiske Mesterskapet har gått over 4 runder 2018 og 102 (99 stk. i -17) utøvere har deltatt. 

Norgesmesterskapet har i 2018 har gått over 4 runder, der 77 (69 stk. i -17) utøvere har deltatt i de tre 

gruppene 
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Classic Dragbike Scandinavia har gått over 6 runder, 2 i Norge og 4 i Sverige. Cupen har hatt 33 

deltagere (25 stk.  i -17) deltagere. 

Man ser klart at økning i alle klasser både i NM og i Classic! 

 

4.10 Utdanning 
Seksjonen har avholdt trenerkurs (nevnt under rapportering på tiltak). I tillegg har grenene finansiert 

det de trenger av internasjonale funksjonærer og funksjonærer til NM/N-cup. 

 

4.10.1 Motocross: 

I tillegg til «ordinær utdanning av funksjonærer har MX arranger subsidierte sikkerhetslederkurs for å 

dekke opp behovet. 

 

4.10.2 Trial: 

2017: 

4 Mars ble det avholdt et trener kurs for region, TNT, TNTJ og andre inviterte trenere/ressurspersoner 

på Hvervenbukta. Innleid kurslærer var Adam Raga og kurset ble oppsummert av deltagerne som 

meget nyttig og positivt. Norsk trial har mye å lære når det kommer til detaljer og riktig teknikk. Grenen 

vil bestrebe seg på å gjenta tilbudet i kommende sesong såfremt det er økonomisk rom for det.  

2018: 

Grenens subsidierte kurs for trenere ble i år gjennomført den 24 og 25 mars i Søgne og antallet 

påmeldte var 19 trenere fra hele landet.  Innleid hovedtrener var Albert Cabestany og samlingen holdt 

et høyt faglig nivå. For grenen er det viktig at dette arbeidet videreføres da vårt ansvar med å veilede 

utøvere skal være basert på fakta og ikke synsing om hva som gir best grunnlag for å oppnå 

mestringsfølelse og måloppnåelse.  

 

4.10.3 Drag: 

Det har vært avholdt 5 lisenskurs i drag i perioden. 

FIM lisenser som jury/stevneleder 

1 nasjonal stevnelederlisens  

4 på jurylederkurs - oppdatering  

7 tekniske kontrollanter 

Samt oppdatering på samtlige som har lisens for 3 nye år på MSK 2017. 

 

4.10.4 Speedway: 

2017: To jurykandidater har fått gjennomført praksis.  
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2018: En jurykandidat og en stevneleder har fått gjennomført praksis. Det er utdannet en internasjonal 

miljøkontrollant. 

4.10.5 Enduro: 

Det ble utdannet to nye stevneledere i 2017. I tillegg har flere fra enduro miljøet stilt på seksjonens 

trener 1 kurs.  

I 2017 ble det også avholdt et kurs for baneinspektører. 

4.10.6 Roadracing: 

Det ble avholdt et oppdateringsseminar i forkant av arrangørkonferansen i februar 2018. 

Det vil i November bli arrangert Trener 1 og Trener 2 utdanning. Fra grenen’s side utdanner vi nå 9 

trenere. Disse får dekket kursavgift og overnatting disse helgene. Kurset foregår i Oslo.  

Disse vil bli brukt på samlinger i grenen’s regi. Vi mener dette er viktig for å ta Roadracing til et høyere 

nivå, og for å kunne bistå bedre i rekrutteringsarbeidet. 

4.10.7 Quad: 

2017: 

Trenerutdanning- Emil Krohn Johansen, NAF Ålesund 

Jurylederseminar- Geir Øyen 

Jurylederseminar- Stein Arild Wiik Hansen 

Jurylederseminar- Roar Karlskås 

 

4.11 Anlegg 
Det har i perioden blitt en enighet mellom quad og MX rundt inspeksjon/godkjenning av anlegg. Alle 

anlegg som godkjennes for MX godkjennes nå også for quad (men med færre på banen samtidig.) 

Seksjonen har satt av midler i alle grenenes budsjetter til sikkerhetstiltak/anlegg, og grenene har løst 

det med tanke på sine individuelle behov. 

NMFs anleggsregister er fremdeles ikke komplett og feilfritt. Alle data og dokumenter fra gamle 

systemer overføres til MITA (tidligere SAS) etter hvert som baner og anlegg regodkjennes. Gjennom 

dette blir kvaliteten trinnvis bedre. Innlegging av GPS-koordinater gjør også at banene framkommer på 

interaktivt kart. Dette er et møysommelig arbeid som klubbene har vært varierende i forhold til å hjelpe 

til med. 

Arbeidet med emisjonsdata for støyberegning er ikke ferdigstilt, men det arbeides fortsatt med dette.  

Det jobbes med flere store asfaltanlegg, og seksjonen berømmer de som jobber med dette for deres 

gode arbeide. Det er viktig for våre grener at det finnes tilstrekkelig med anleggsfasiliteter. 

4.11.1 Motocross: 

I 2017 er det 17 anlegg som skal ha regodkjenning før 2018 sesongen.  Det er i 2017 utført 32 

inspeksjoner, at antallet på utførte inspeksjoner er høyere enn antallet for 2017 skyldes at klubber ikke 
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bestiller og får utført regodkjenning det året som godkjenningen utløper og at klubber gjør 

ombygninger som krever ny inspeksjon. 

Det er i 2017 10 baneinspektører fordelt fra Vestfold til og med Finnmark. Det er utført flere 

inspeksjoner i 2017 hvor det har vært 2 baneinspektører på inspeksjonen, dette for og utvikle oss og 

lære av hverandre for å kunne gjennomføre inspeksjonene mest mulig likt med samme forståelse for 

bane reglementet.  

For 2018 er det 36 anlegg som skal ha regodkjenning. 

Det er i 2018 10 baneinspektører fordelt fra Vestfold til og med Finnmark. Det er også i 2018 utført 

flere inspeksjoner  hvor det har vært 2 baneinspektører på inspeksjonen, dette for og utvikle oss og 

lære av hverandre for å kunne gjennomføre inspeksjonene mest mulig likt med samme forståelse for 

bane reglementet.  

For de banene som har hatt regodkjenning for 2019 viser det seg at anleggene er  bra og i henhold til 

tidligere inspeksjon. Dette viser at de fleste klubbene holder banene i forskriftsmessig stand hele året 

og hvert år, ikke bare når det skal være inspeksjon hvert 3. år. 

Det er i perioden 2017-2018 engasjert og etablert 2 nye inspektører. Å rekruttere nye inspektører tar 

tid og for å kvalitetsikre nye inspektører er det et omfattende arbeid med faddder-ordning og 

veiledning. I tillegg møtes inspektørene til årlig samling for felles gjennomgang av ulike baner og 

problemstillinger. I tillegg utføres befaring på en eller flere baner i sammenheng med internasjonale 

løp i Europa, og ofte med bistand fra banebyggere og konstruktører som er anerkjent i Europa og 

Youthstream. 

4.11.2 Roadracing: 

Vi har fortsatt tre anlegg for RR i Norge, og alle er pr i dag godkjente ut 2019.  

Det ble i oktober avholdet et møte om store asfaltbaner i Norge i regi anleggsutvalget. Dette var et 

nyttig møte hvor de nye prosjektene ble presentert av sine, og hvor vi utvekslet erfaringer og ideer 

med bilsporten. 

Det er i dag 5 prosjekter gående: 

 Fjord Motorpark 

 Telemark Ring 

 Lillesand Motorsenter 

 KNA Raceway 

 Hell Arena 

 

Ingen av disse har finansieringen i boks. Noen har godkjent reguleringsplan, andre gjenstår mye. Mest 

realistisk er kanskje KNA Raceway som trenger minst midler og som er lengst i prosessen. De mener 

åpning 2020 er realistisk. 
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4.12 Markedsføring 
Generelt har seksjonen hatt to prosjekter gående i slutten av perioden. Et videoprosjekt der det skal 

produseres «promo-videoer» av alle grenene. Videoene er tenkt som markedsmateriell for NMF 

sentralt, men også klubbene kan benytte dette fritt. Intensjonen er å vise frem idretten slik den faktisk 

er (ikke bare store hopp, store klasser og ekstreme prestasjoner, men også samhold, barn og 

«motorsportglede»). Disse vil ferdigstilles våren 2019.  

Videre har seksjonen utlyst en konkurranse blant noen utøvere om å vise frem sin 

«motorsporthverdag». Dette er et pilotprosjekt i første omgang. Både for å se om det er interesse blant 

utøverne for å vise seg frem på denne måten, samtidig som at seksjonen må se om bidragene som 

kommer inn er nyttige for oss. Intensjonen er å ha flere effekter å publisere om idrettene våre, ikke 

bare pressemeldinger fra arrangementer og stillbilder. 

Roadracing har hatt livestream av runden på Rudskogen i 2018. 

MX har hatt samarbeide med Ractik om livestream. Det ble streamet fra 3 av 4 NM runder i 2017 og 

Lag NM i 2018. 

NM-veka hadde magasinsendinger i tillegg til livesendingene. 

Drag har hatt livestream på alle NM i 2017 og 2018 

Seksjonsstyrelederen har laget en egen side på facebook  der hun oppdaterer innimellom. Dette er 

fortsatt i «prøvestadiet» for å se om det kan ha en positiv effekt. 

 

4.13 Rapportering på tiltak: 
Fra handlingsplanen 2016-2018: 

Kommentarer: 

Punkt 1: Har hatt 6 trener 1 kurs og ett trener 2 kurs til sammen. Flere av trener 1 kursene 

samarbeidet vi med Setesdal Folkehøgskole. Kursene er evaluert med spørreundersøkelse fra 

samtlige deltagere i ved endt kurs, og det har kommet utelukkende gode tilbakemeldinger på kursene. 

Vi har slitt litt med at ikke alle leverer og gjennomfører praksisdelen i etterkant, og evaluerer 

kontinuerlig hva vi kan gjøre for at dette skal bli bedre.  

Tiltak: 

 4 subsidierte trenerkurs regionalt 

 Ideutveksling og verktøy for godt og riktig idrettsarbeid i klubber og på baner. Undersøke 

bedre «hvor skoen trykker» 

 Fortsette samarbeidet (og gjerne styrke det) mot Setesdal og NTG. Legge forholdene 

enda mer til rette for valgfag i normalskolen og på videregående 

 Stimulere til tettere samarbeid klubber imellom i det daglige arbeidet 

 Arbeide fram løsninger for enklere lokale og regionale arrangementer 

 Samarbeide med touring- og MC-organisasjonene rundt trafikksikkerhet, MC-politikk, 

fritidskjøring og øvrige MC-relaterte saker 
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Punkt 2: Har hatt spørreundersøkelser for alle klubber/medlemmer på overordnet nivå.  I tillegg har 

enduro og RR også hatt egne undersøkelser i sitt miljø. Klubbutviklere som jobber sentralt hos NMF 

kartlegger også hvor skoen trykker når de er i kontakt med klubbene. Seksjonen har Ikke etablert 

verktøy eller ideutveksling. Seksjonen jobbet lenge med et «fadderordning-prosjekt» men på grunn av 

sen fremdrift ble dette skrinlagt.   

Punkt 3: Seksjonen har ikke direkte jobbet mot NTG eller Setesdal annet enn med samarbeide om 

kurs (SFHS) og stipendordning hos NTG (utenfor seksjonens mandat og budsjett). 

Punkt 4: Seksjonen har Ikke fått til et tettere samarbeide mellom klubbene, ref. «fadderordning-

prosjekt» nevnt over. Det har vært litt uklare forventinger til hvem som gjør hva etter administrasjonen 

lanserte egne «klubbutviklere». Disse gjør en fantastisk innsats, men er fortsatt bare 100% stiling til 

sammen. Seksjonen har tatt lærdom av dette, og setter klubbutvikling på agendaen i kommende 

handlingsplan også, men på en litt annen måte. 

Punkt 5: Seksjonen sier seg fornøyd med lokale og regionale arrangementer, men ønsker fortsatt å 

utvikle og utvide omfanget av disse.  Det har vært spesielt vellykket med landsdelsmesterskap og 

klubbserie i MX, samt regionscup i quad. Trial har fortsatt sitt gode arbeide med regionale mesterskap 

i mange regioner.  tillegg ble det på tinget åpnet for å invitere 4 klubber fra lokalområdet, hvilket har 

vært en suksess for mange. 

Punkt 6: NMF region Øst har fortsatt med sitt MC touring education arrangement. I tillegg har 

seksjonen jobbet overordnet med NMCU om et ferdighetskurs på grus for touring/gatemotorsyklister. 

Kurset ble ikke helt avholdt i formatet vi hadde sett for oss på grunn av tidspress, men kurset ble 

avholdt i regi av Pål Anders Ullevålseter og deltakerne var svært fornøyd. Det opprinnelige 

«grusprosjektet» er ikke skrinlagt, men vil videreføres i kommende handlingsplan. 

Fra handlingsplanen 2016-2018: 

 

Kommentarer: 

Tiltak: 

 Få på plass gode og hensiktsmessige ordninger for godkjenning av anlegg 

 Styrke eierforhold til idretten og arrangement – verne om motorsportskriften – fornye oss 

og ta kontroll over beslektede aktiviteter (track days etc.) 

 Styrke kompetanse, sikre system for oppdatering og rekruttering – på alle ledd, også 

klubbnivå 

 Lage bedre rutiner for rapportering opp og ned i organisasjonen – resultatvurdering - 

måloppnåelse 

 Vurdere å ta i bruk prosjektverktøy i styrearbeidet for bedre oppfølging av saker/ vedtak 

 Være tydeligere på prioriteringer 

 Fokusere på samhold, ivaretagelse, samhandling, forventningsavklaring 

omdømmebygging (verktøy: ordsky), forhold politikk/adm, kommunikasjon delegasjon 

grenleder – koordinatorer 

 Være synlig i det offentlige rom, delta på messer og bidra til at mesterskap og større 

arrangementer blir kjent. 

 Ta initiativ til revisjon av plan for internasjonalt arbeid 
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Punkt 1: Vi har fått på plass samkjøring mellom quad og MX, men har ikke revidert dette overordnet. 

AMX har en baneinspektørgruppe som arbeider selvstendig, og som oppdateres hvert år. Seksjonen 

har sendt over en fullstendig oversikt til anleggsutvalget over hvilke godkjennere/rutiner som gjelder 

for våre grener i dag, men det er litt uklart hvem som skal holde dette dokumentet oppdatert.  

Punkt 2: Dette har vi ikke jobbet med i perioden. Det er kjent at vi kan miste rekrutteringspotensiale til 

track-days arrangører som organiserer aktivitet for sykler med skilt. Frem til vi har en revidert 

tilnærming til medlemskap i idretten vil seksjonen la dette ligge på is. 

Punkt 3: Seksjonen har utdannet funksjonærer til behov sentralt (NM/N-cup og internasjonale 

funksjonærer ved behov) men ikke på klubbnivå. Vi har avholdt trenerkurs, men hele 

kompetanseområdet oppleves som litt uavklart i hele forbundet. Priser, oppdatering av kurslærere, 

ansvarsfordeling, osv. Forbundsstyret har besluttet at «selvkostprinsippet» skal vurderes på nytt, og 

seksjonen har tatt med dette temaet i ny handlingsplan. 

Punkt 4: Seksjonen har rapportering fra grener og forbundsstyretsom fast sak på våre styremøter. 

Forbundsstyret krever også rapportering fra seksjonen kvartalsvis, men har ikke fått fulgt opp etter 

intensjonen pga arbeidsmengde. Seksjonen omdisponerer også midler underveis i året, samt  at vi har 

hatt måloppnåelse av handlingsplanen på agendaen tidligere i perioden. Den nye handlingsplanen er 

også et skritt i retning av å være enda mer konkrete og målbare. 

Punkt 5: Seksjonen har ikke tatt i bruk prosjektverktøy enda. Det ble forsøkt en versjon av et verktøy i 

forbundsstyret som også MC kunne benytte seg av, men det ble introdusert på et tidspunkt der både 

forbundsstyret og administrasjonen i utgangspunktet ikke hadde kapasitet til å sette seg inn i et nytt 

system. Derfor har seksjonen kun endret på utformingen av våre saksdokumenter, og venter på 

relansering av prosjektverktøyet før det implementeres hos oss. 

Punkt 6: Seksjonen har hele perioden jobbet for å bli tydeligere på prioriteringer. Ny handlingsplan er 

også et resultat av dette. 

Punkt 7: Seksjonen har fokusert mye på samhold og forventningsavklaring, men dette er et tema som 

kontinuerlig må jobbes med. Seksjonen har som nevnt også deltatt på samhandlingsseminar med 

administrasjonen. Videre har det i siste del av perioden blitt utarbeidet et dokument som beskriver 

seksjonens oppgaver, normer og årshjul. Dokumentet skal gis til nye grenledere for å gjøre det enklere 

å sette seg inn i rollen. 

Punkt 8: NM-veka, Ullevål extreme, Oslo Motorshow, MC messa. 

Punkt 9: Seksjonen har forsøkt dette i flere omganger, men det har på forbundsstyrenivå ikke vært 

kapasitet til å prioritere dette. Revisjon av plan for internasjonalt arbeid er lagt inn som tiltak i 

kommende handlingsplan. 
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4.14 Resultatbørs 
Kongepokaler 

 

2017: Motocross: Magne Klingsheim og Thea Emilie Asphaug Johansen  

2018: Trial: Ib Vegard Andersen og Ingveig Haakonsen 

 

Motocross 

Norgesmestere 2017 

MX 1/3 

1,2 og 3 plass 

Magne Klingsheim Håkon Engan Karlsen Håkon Mindrebøe 

MX 2 

1,2 og 3 plass 

Magne Klingsheim Henrik Meling Håkon Fredriksen 

MX Damer 

1,2 og 3 plass 

Thea Emilie Asphaug 

Johansen 

Mathea Selebø Madelen Hofseth 

Pedersen 

MX 125/Junior 

1,2 og 3 plass 

Cornelius Tøndel Håkon Fredriksen Råg Rindal 

MX 85 

1, 2 og 3 plass 

Casper Olsen Magnus Langnes 

Vassgård 

Joakim Bølviken 

 

Norgesmestere 2018 

MX 1/3 

1,2 og 3 plass 

Henrik Wahl Magne Klingsheim Håkon Fredriksen 

MX 2 

1,2 og 3 plass 

Kevin Horgmo Magne Klingsheim Cornelius Tøndel 

MX Damer 

1,2 og 3 plass 

Mathea Selebø Thea Emilie Asphaug 

Johansen 

Sissel-Sofie Johnsen 

Larsen 

MX 125/Junior 

1,2 og 3 plass  

Cornelius Tøndel Råg Rindal Runar Halland 

Sudmann 

MX 85 

1,2 og 3 plass 

Håkon Østerhagen Jesper Nordal Mattias Eide 
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Lag NM 2017  

MX Junior 

1,2 og 3 plass 

Mjøs Cross MXK Lier Motorsport Vennesla 

Motorsportklubb 

MX Senior Lunner Motorsport Lier Motorsport Lunner Motorsport 

 

Lag NM 2018  

MX Junior 

1,2 og 3 plass 

Vennesla 

Motorsportklubb 

Lunner 

Motorsportklubb 

MK Trondhjem 

MX Senior 

1,2 og 3 plass 

Lunner Motorsport Lier Motorsport NMK Kongsberg 

 

NM Speedcross 2018  

MX Åpen 

1,2 og 3 plass 

Magne Klingsheim Andreas Gultvedt Håkon Fredriksen 

MX 125 

1,2 og 3 plass 

Casper Olsen Vetle Olsen Nicolai Wachendorf 

MX 85 

1,2 og 3 plass  

Andreas Flåta Meyer Mattias Eide Elias Auclair 

 

 

Nordisk Mesterskap 2018  

MX 2 Cornelius Tøndel 2. 

plass, Henrik Wahl 4. 

plass, Håkon 

Mindrebøe 5. plass,  

MX 125/Junior Runar Sudmann 5. 

plass 

MX Damer Martine Hughes, 14. 

plass 

MX 85 Andreas F. Meyer 5. 

plass, Endre B. 

Kristiansen 8. plass, 

Mathias Kjørstad 16. 

plass  
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Internasjonale plasseringer 2017 

VMX Genette våge 

3/6 runder kjørt 

Sammenlagt 24. plass 

 

Mathea Selebø 

5/6 runder kjørt 

Sammenlagt 18. plass 

VM MX 2 Magne Klingsheim 

18/19 runder kjørt 

Sammenlagt 33. plass 

Ståle Bjørdal 

1 runde kjørt - 

17. plass 

Kjetil Bjørdal  

1 runde kjørt - 

34. plass 

Junior VM 85 Håkon Østerhagen 

29. plass 

Junior VM 125 Kevin Horgmo 

3. plass 

EMX 250 Håkon Mindrebøe 

2 runder kjørt- ikke 

kvalifisert 

Sander Agard 

Michelsen 

3 runder kjørt – 

Kvalifisert til to, 39. 

plass og 29. plass 

Håkon Fredriksen 

1 runde kjørt- ikke 

kvalifisert 

Magnus Langnes 

Vassgård 

5/5 runder kjørt 

Sammenlagt 9. plass 

EMX 125 Kevin Horgmo 

8/8 runder kjørt 

Sammenlagt 4. plass 

 

Håkon Fredriksen 

1 runde kjørt – 25. 

plass 

 

Cornelius Tøndel 

1 runde kjørt – 31. 

plass 
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EMX 85 Casper Olsen 

4/5 runder kjørt 

Sammenlagt 11. plass 

Håkon Østerhagen 

5/5 runder kjørt 

Sammenlagt 18. plass 

Sebastian Hernandez 

1 runde kjørt – 41. 

plass 

YZ125 bLU cRU Cup 

(kjørt sammen med 

Lag VM)  

Råg Rindal 

15. plass 

 

Eskil Eriksen 

16. plass 

 

 

Lag VM, 24. plass Kevin Horgmo Sander Agard 

Michelsen 

Håkon Engan Karlsen 

Lag EM, 6. plass Mathea Selebø Thea Emilie Asphaug 

Johansen 

 

 

 

 

Internasjonale plasseringer 2018 

VMX Mathea Selebø 

Italia 16. plass 

Portugal 18. plass 

Nederland 13. plass 

Sammenlagt 21. plass 

 

Madelen Hofseth 

Pedersen 

Tyskland 23. plass 

Italia 33. plass 

Sammenlagt 39. plass 

VM MX2 Sander Agard 

Michelsen 

Latvia 23. plass, men 

ingen poeng 

Grandprix of Europe 

26. plass 

Sammenlagt 36. plass 
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EMX 250 Kevin Horgmo 

Spania 11. plass 

Portugal 10. plass 

Russland 24. plass 

Latvia 7. plass 

England 26. plass 

Frankrike 9. plass 

Italia 10. plass 

Belgia 9. plass 

Sveits 16. plass 

Bulgaria 21. plass 

Nederland 2. plass 

Sammenlagt 10. plass 

Henrik Wahl 

Spania 30. plass 

Håkon Fredriksen 

Latvia 37. plass 

Nederland 29. plass 

Sander Agard 

Michelsen 

Portugal 26. plass 

Belgia 8. plass 

Sveits 30. plass 

Nederland 11. plass 

Sammenlagt 28. plass 

 

EMX Women Mathea Selebø 

Danmark 13. plass 

Tyskland 4. plass 

Polen 2. plass 

Sammenlagt 3. plass 

 

Vilde Marie Holt 

Danmark 13. plass 

Tyskland 8. plass 

Sammenlagt 13. plass 

 

Tilla Eklund 

Danmark 14. plass 

Sammenlagt 22. plass 

 

Madelen Hofseth 

Pedersen 

Danmark 17. plass 

Tyskland 14. plass 

Polen 7. plass 

Sammenlagt 10. plass 
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EMX 85 Håkon Østerhagen 

Danmark 13. plass 

Finland 6. plass 

Tyskland 13. plass 

Slovakia 3. plass 

Tsjekkia 15. plass 

Elias Auclair 

Danmark 22. plass 

Mattias Eide 

Finland 29. plass 

Andreas F. Meyer 

Tyskland 23. plass 

Endre Kristiansen 

Tyskland 26. plass 

Lag EM, 3. plass Håkon Østerhagen og 

Andreas F. Meyer (MX 

85) 

 

Kevin Horgmo (MX 

250) og Cornelius 

Tøndel (MX 125) 

Lag EM Women, 5. 

plass  

Mathea Selebø og 

Thea Emilie 

Johansen 

  

 

 

Road racing 

 

Norgesmestere 2017  

Superbike 

1,2 og 3 plass 

Ole Bjørn Plassen Henning Flathaug Marius Ripel Jensen 

Superstock 

1,2 og 3 plass 

Trym T. Johansen Stinius Viking Ødegård Marius Notøy 
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Norgesmestere 2018 

Superbike  

1,2 og 3 plass 

Norvald Haaland Carl Georg Berthelsen Marius Ripel Jensen 

Superstock 

1,2 og 3 plass 

Jonathan Nessjøen Helge Spjeldnes Marcus S. Høston 

 

 

Norgescup 2017 

Junior A2(B) 

1,2 og 3 plass 

Jonathan Nessjøen André S. Gjerdingen Stina Ringnes 

Junior STD(B) Mia Rusthen Desiree Sterner Renate Øien Malzev 

Norgescup 600(B) 

1,2 og 3 plass 

Stig Husebø Jonathan Nessjøen Øystein Svae 

Johansen 

Norgescup 1000(B) 

1,2 og 3 plass 

Ole Henrik Raagaard Fredrik Ommedal Anton Ueland 

Damer/Jentecup(B) 

1,2 og 3 plass 

Hannah Marie 

Arnegard 

Randi Finnvik Solli June Camilla Solsrud 

 

Norgescup 2018  

Junior Sport 300 

1,2 og 3 plass 

Eskil Kling Odin Hølås Mia Rusthen 

Superstock 

1,2 og 3 plass 

Terje Teigum Valaker Hannah Marie 

Arnegard 

Eskil Kling 

Superbike Marius Naume Kenneth Birkeland Håkon Kronstad 
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Nordisk Mesterskap 2018  

Pre 47 Edvin Moen 3. plass  350 cc Hans Riksfjord 1. plass 

750 cc Sverre Saxegaard 3. 

plass 

250 -1300 cc Knut Holte 1. plass, 

Lee Patrick Frayne 2. 

plass, Jørn O. 

Jøntvedt 3. plass 

Formula 80-87 

F1 

Espen Sandbakken 1. 

plass, Amund Granli 3. 

plass 

Formula 80-87 

F2 

Magnus Storjord 

Vilhelmsen 2. plass,  

Classic Superbike Espen Sandbakken 2. 

plass,  

Classic Supersport 

600 

Jonas N. Fritsch 1. 

plass, Svein Kragtorp 

2. plass, Steffen 

Leikvold 3. plass,  

Class 8C Sidecar Tor Halvorsen /Ariel 

Halvorsen 3. plass 

Class 8D Sidecar Erik Helgerud/ Terje 

Vestby/ TE Knudsen 

Joner 2. plass,  

Class 8F Sidecar Geir Johnsen/ John 

Elwood 2. plass (F2) 

Supermono Fredrik Brunell 3. plass 

GP 250 Olav Aunemo 2. plass, 

Magnus Storjord 

Wilhelmsen 3. plass 

  

 

Internasjonale plasseringer 2017 

Spansk Moto2 Thomas Sigvartsen 

Spansk SBK Ole Bjørn Plassen 

USA Caroline Olsen  
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Trial  

Norgesmestere 2017  

Norgesmesterskap 

1,2 og 3 plass 

Ib Vegard Andersen Sondre Gilje Haga Håkon Pedersen 

NM Kvinner 

1,2 og 3 plass 

Ingveig Håkonsen Huldeborg Barkved Mette Fidje 

NM Junior 

1,2 og 3 plass 

Jarand Gunvaldsen Mats Nilsen Kristoffer Mæland 

NM Veteran 

1,2 og 3 plass  

Werner Ersland Andreas Greaker Arild Norum 

 

Norgesmestere 2018  

Norgesmesterskap 

1,2 og 3 plass 

Ib Vegard Andersen Sondre Gilje Haga Håkon Pedersen 

NM Kvinner 

1,2 og 3 plass 

Ingveig Håkonsen Erika Melchior Seline Meling 

NM Junior 

1,2 og 3 plass 

Mats Nilsen Sander Sørbye Kristoffer Mæland 

NM Veteran 

1,2 og 3 plass 

Werner Ersland Andreas Greaker Arild Norum 

 

Norgesmestere X-trial 2018  

NM Senior 

1,2 og 3 plass  

Sondre Haga Håkon Pedersen Ib Vegard Andersen 

NM Junior Mats Nilsen Jarand Gunvaldsen Sander Sørbye 

NM Kvinner Huldeborg Barkved Ingveig Håkonsen Maddie Hoover 
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Lag NM 2017  

Lag NM Senior 

1,2 og 3 plass 

Osloungdommens 

Motorsenter Trialklubb 

Eiker Trialklubb Grimstad Trialklubb 

Lag NM Kvinner 

1,2 og 3 plass 

Riska 

Motorsykkelklubb 

Hobøl Motorklubb Skiptvedt 

Motoraktivitetsklubb 

Lag NM Junior 

1,2 og 3 plass 

Vaulali Trialklubb 1 Søgne Trialklubb – MA 

1 

Søgne Trialklubb – MA 

2 

Lag NM Veteran 

1,2 og 3 plass 

Osloungdommens 

Motorsenter Trialklubb 

Hobøl 1 veteran Songdalen Trialklubb  

 

Lag NM 2018  

Lag NM Senior Osloungdommens 

Motorsenter Trialklubb  

Grimstad Trialklubb Eiker Trialklubb 

Lag NM Junior Vaulali Trialklubb Søgne Trialklubb Skodje Trialklubb  

Lag NM Kvinner Skiptvedt 

Motoraktivitetsklubb 

Riska MSK Vestkant Trialklubb 

Lag NM Veteran Hobøl 1 Osloungdommens 

Motorsportsenter 

Trialklubb 

Asker Motorsportklubb 
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Norgescup 2017 

Elite Ib Vegard Andersen Sondre Haga Håkon Pedersen 

Kvinner Elite Ingveig Håkonsen Huldeborg Barkved Mette Fidje 

Junior Mats Nilsen Mathias Voster Sander Sørbye 

Kvinner Junior Malin Forsetlund Vibeke Sigerset Ingeborg Bergersen 

Ungdom Arne Ramsland Stian Berge Robin Tønnessen 

Veteran Helge Ruden Stig Herland Henrik Wergeland 

 

Norgescup 2018 

Elite Håkon Pedersen Sondre Haga Ib Vegard Andersen 

Kvinner Elite Ingveig Håkonsen Erika Melchior Huldeborg Barkved 

Junior Simen Eliassen Arne Ramsland Victor Finsal 

Kvinner Junior Ingeborg Bergersen Vibeke Sigerset Malin Forsetlund 

Ungdom Andreas Jørgensen Sander Elmholt Sander Bjoraa 

Veteran Helge Ruden Arild Norum Henning Flaget 

 

Nordisk Mesterskap Individuelt 2017 

Nordisk Mesterskap Ib Vegard Andersen 2. 

plass, Sondre Gilje 

Haga 3. plass, Håkon 

Pedersen 4. plass, Ole 

Kristian Sørensen 5. 

plass, Petter Bjerlin 6. 

plass, Jacob-Olaus 

Gunvaldsen 7. plass, 

Martin Hemmer 9. 

plass, Nils-Johan 

Gunvaldsen 10. plass, 

Tomas Nilsen 12. 

plass 

Nordisk Mesterskap 

Kvinner 

Ingveig Håkonsen 1. 

plass, Huldeborg 

Barkved 2. plass, 

Mette Fidje 3. plass, 

Erika Melchior 4. 

plass, Lene Dyrkorn 6. 

plass, Madeleine 

Hoover 7. plass, 

Hanne Gilje Haga 8. 

plass, Seline Meling 9. 

plass, Oda Sletta 10. 

plass, Malin Olsen 

Forsetlund 11. plass,  
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Nordisk Mesterskap 

Junior 

Jarand Gunvaldsen 1. 

plass, Mats Nilsen 4. 

plass, Sander Sørbye 

6. plass, Mathias 

Voster 7. plass, 

Kristoffer Mæland 8. 

plass, Herman Hansen 

10. plass, Henrik 

Øgrey 12. plass, Arne 

Ramsland 14. plass, 

Kevin Repstad 15. 

plass, Robin 

Tønnessen 16. plass, 

Stian Berge 17. plass 

Nordisk Mesterskap 

Veteran 

Andreas Greaker 1. 

plass, Werner Ersland 

3. plass, Arild Norum 

10. plass, Dan Andre 

Riber 12. plass, Stig 

Herland 17. plass, 

Henning Flaget 19. 

plass, Henrik 

Wergeland 20. plass, 

Kevin Scrivens 21. 

plass 

 

Nordisk Mesterskap Lag 2017 

Nordisk Mesterskap 

lag 

Sondre Gilje Haga, 

Ole Kristian Sørensen, 

Ib Vegard Andersen 

og Håkon Pedersen – 

1 plass 

Nordisk Mesterskap 

lag Kvinner 

Ingveig Håkonsen, 

Mette Fidje og 

Huldeborg Barkved – 1 

plass 

Nordisk Mesterskap 

lag Junior 

Mats Nilsen, Jarand 

Gunvaldsen, Mathias 

Voster og Kristoffer 

Mæland – 1 plass  

Nordisk Mesterskap 

lag veteran 

Helge Ruden, Arild 

Norum, Werner 

Ersland og Andreas 

Greaker – 1 plass 

 

Nordisk Mesterskap Individuelt 2018  

Nordisk Mesterskap Håkon Pedersen 1. 

plass, Ib Vegard 

Andersen 2. plass, 

Sondre Haga 3. plass, 

Jarand Gunvaldsen 9. 

plass, Jacob- Olaus 

Gunvaldsen 11. plass, 

Petter Bjerlin 12. 

plass, Dennis Ekberg 

13. plass, Mikkel 

Brade 14. plass, Nils-

Johan Gunvaldsen 15. 

plass 

Nordisk Mesterskap 

Kvinner 

Ingveig Håkonsen 1. 

plass, Erika Melchior 

2. plass, Seline Meling 

3. plass, Hanne Haga 

4. plass, Ingeborg 

Bergersen 5. plass, 

Huldeborg Barkved 8. 

plass 
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Nordisk Mesterskap 

Junior 

Mats Nilsen 2. plass, 

Sander Sørbye 4. 

plass, Arne Ramsland 

9. plass, Simen 

Eliassen 11. plass, 

Andreas Jørgensen 

14. plass, Asbjørn 

Nyskog 15. plass 

Nordisk Mesterskap 

Veteran 

Werner Ersland 2. 

plass, Magnus 

Liljeblad 7. plass, 

Conny Englund 8. 

plass, Arild Norum 9. 

plass, Dan Riber 10. 

plass, Thomas 

Pedersen 15. plass, 

Jesper Antonsen 20. 

plass, Henning Flaget 

21. plass 

 

Nordisk Mesterskap Lag 2018  

Nordisk Mesterskap 

lag 

Lag Norge 1. plass, 

Lag Norge 2 4. plass 

Nordisk Mesterskap 

Kvinner 

Lag Norge 1. plass 

Nordisk Mesterskap 

Junior 

Lag Norge 1. plass, 

Sørøst Norge 5. plass 

Nordisk Mesterskap 

Veteran 

Lag Norge 2. plass 

 

Internasjonale plasseringer 2017 

 

VM Individuelt 

Trial GP Women Ingveig Håkonsen 

Sammenlagt 4. plass 

Huldeborg Barkved 

Sammenlagt 9. plass 

 

Mette Fidje 

Sammenlagt 11. plass 

Trial2 Women Erika Melchior 

Sammenlagt 5. plass 

Hanne Haga 

Sammenlagt 11. plass 

Trial2 Håkon Pedersen 

Sammenlagt 10. plass 

Sondre Haga 

Sammenlagt 14. plass 

Ib Vegard Andersen 

Sammenlagt 19. plass 

Trial125 Jarand Gunvaldsen 

Sammenlagt 7. plass 

 

  



 
 

 

Seksjonsårsmøte motorsykkelseksjonen 2018 

Side 38 

 

VM Lag 

Men World Håkon Pedersen, Ib 

Vegard Andersen, 

Sondre Haga og Ole 

Kristian 

Sørensen(reserve) – 6 

plass 

Women World Ingveig Håkonsen, 

Mette Fidje, Huldeborg 

Barkved og Erika 

Melchior (reserve) – 3 

plass 

 

EM Individuelt 

Senior Sondre Haga 

Sammenlagt 8. plass, 

Ib Vegard Andersen 

Sammenlagt 9. plass 

Ole Kristian 

Sørensen 

Sammenlagt 15. plass 

 

Kvinner Ingveig Håkonsen 

Sammenlagt 3. plass 

Erika Melchior 

Sammenlagt 8. plass 

Huldeborg Barkved 

Sammenlagt 10. plass 

Hanne Haga 

Sammenlagt 12. plass 

Junior Jarand Gunvaldsen 

Sammenlagt 6. plass 

Petter Bjerlin 

Sammenlagt 7. plass 

Jacob Olaus  

Gunvaldsen 

Sammenlagt 8. plass 

Nils Johan 

Gunvaldsen 

Sammenlagt 11. plass 

Tomas Haugland 

Sammenlagt 20. plass 

Sander Sørbye 

Sammenlagt 25. plass 

Ungdom Mats Nilsen 

Sammenlagt 3. plass 

 

Stian Paulsen 

Sammenlagt 18. plass 

Veteran Arild Norum 

Sammenlagt 11. plass 
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Internasjonale plasseringer 2018  

 

VM Individuelt 

Trial GP Women Ingveig Håkonsen 

Sammenlagt 4. plass 

 

Huldeborg Barkved 

sammenlagt 9. plass 

Trial2 Håkon Pedersen 

Sammenlagt 11. plass 

Sondre Haga 

Sammenlagt 12. plass 

Petter Bjerlin 

Sammenlagt 23. plass 

Trial2 Women Erika Melchior 

Sammenlagt 4. plass 

Hanne Haga 

Sammenlagt 11. plass 

Trial125 Jarand Gunvaldsen 

Sammenlagt 8. plass 

 

VM Lag 

Men World Håkon Pedersen, Ib 

Vegard Andersen, 

Sondre Haga og Petter 

Bjerlin (reserve) – 6 

plass 

Women World Ingveig Håkonsen, 

Hanne Haga og Erika 

Melchior – 4 plass 

 

EM Individuelt 

Senior Ib Vegard Andersen 

Sammenlagt 9. plass 

Sondre Haga 

Sammenlagt 10. plass 

Petter Bjerlin 

Sammenlagt 18. plass 

Håkon Pedersen 

Sammenlagt 19. plass 

Julian Berntsen 

Sammenlagt 23. plass 

Kvinner Ingveig Håkonsen 

Sammenlagt 3. plass 

Huldeborg Barkved 

Sammenlagt 5. plass 

Hanne Haga 

Sammenlagt 18. plass 
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Junior Jarand Gunvaldsen 

Sammenlagt 6. plass 

Nils Johan  

Gunvaldsen 

Sammenlagt 13. plass 

Jacob-Olaus 

Gunvaldsen 

Sammenlagt 18. plass 

Mats Nilsen 

Sammenlagt 19. plass 

Tomas Haugland 

Sammenlagt 30. plass 

Sander Sørbye 

Sammenlagt 37. plass 

Youth Mats Nilsen 

Sammenlagt 3. plass 

International 2 Asbjørn Nyskog 

Sammenlagt 10. plass 

Erika Melchior 1 

runde kjørt – 4 plass 

Youth International Andreas Jørgensen 

Sammenlagt 8. plass,  

Christoffer Stensby  

Sammenlagt 25. plass 

Women International Ingeborg Bergersen 

1 runde kjørt – 2 plass  

  

 

 

Enduro 

Norgescup 2017  

Elite  

1,2 og 3 plass 

Jarle Holm Joachim Pedersen 

Eisold 

Knut Petter Lønneid 

Junior Elite  

1,2 og 3 plass 

Marcus Christensen Joachim Omby 

Jonassen 

Kevin Burud 

Damer  

1,2 og 3 plass 

Irene Askeland Mette Fidje Katrine Rye-Holmboe 

Senior  

1,2 og 3 plass 

Eirik Falla Rune Owsinski Torulf Vethe 

Veteran 

1,2 og 3 plass 

Dag Martin Watvedt Jon Svartdal Jon grevæg 
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Ungdom  

1,2 og 3 plass 

Oliver Engum Holmen Håkon Østerhagen Benjamin Bernhus 

Junior Rekrutt  

1,2 og 3 plass 

Morten Moe Christian Kaasa Simen Ørka 

 

Norgescup 2018  

Elite Eddie Lybæk Ro Jon Anders Øiom Andre Larsen 

Junior Elite Kevin Burud Per Kristian Svendsrud Aleksander 

Kalbekkdalen 

Damer Caroline Ydse 

Skjenald 

Line Eriksrud Mette Fidje 

Senior Stig Rune Løkken Pär Samuel 

Gunnestad 

Anders Rustad 

Veteran Dag Martin Watvedt Ronny Wedding Jon Svartdal 

 

Internasjonale plasseringer 2017 

VM Individuelt 

VM Senior Kjetil Gundersen 

Kjørt 4 runder 

Sammenlagt 11. plass 

Six days Norges World Trophy 

Lag  

Sammenlagt 9. plass 

 

EM Individuelt 

EM Extreme Cup Mathias Marthinsen 

Kjørt 1 runde - 7 plass 

André Johansen Kjørt 

1 runde – 9 plass 

Joar Wiik  

Kjørt 1 runde – 10 

plass 

André Wold – 11 

plass 

EM Elite Kevin Burud 

Kjørt 4 runder  

Sammenlagt 10. plass 

Aleksander Nyberg 

Kjørte 2 runder  

Felix Jensen 

Kjørte 1 runde  
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EM U20 Joachim Omby 

Jonassen 

Kjørte 4 runder 

Sammenlagt 14. plass 

  

 

Gotland Grand National 2017 

Senior Kjetil Gundersen  

1. plass, 

Fredrik Røste  

7. plass 

  

 

Internasjonale plasseringer 2018  

 

VM Individuelt 

Super Enduro Junior Mathias Marthinsen 

Sammenlagt 13. plass 

Per Kristian 

Svensrud 

Sammenlagt 20. plass 

  

 

EM Individuelt 

EM U21 Joachim Omby 

Jonassen 

Sammenlagt 9. plass 

Junior E1 Kevin Burud 

Sammenlagt 27. plass 

 

Håkon Nohr 

Sammenlagt 29. plass 

EM E23 Håkon Engan 

Karlsen 

Sammenlagt 5. plass 

EM Senior Gjermund Frostad 

Sammenlagt 25. plass 

Anders Holmen 

Sammenlagt 27. plass 

EM Women Mette Fidje 

Sammenlagt 20. plass 
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Gotland Grand National 2018 

Elite Anders Becker 

Johansen 

31. plass 

André Wold Larsen 

47. plass 

Tony Gravdal 

85. plass 

Junior 15-23 år Kevin Horgmo  

53. plass 

Senior Terje Hagen  

99. plass 

  

 

Drag 

 

Norgesmestere 2017 

Gruppe 1  

1,2 og 3 plass 

Svein Olav Rolfstad Vidar Ravnsborg Jan Sturla Hegre og 

Thomas L. Olsen 

Gruppe 2  

1,2 og 3 plass 

Arve Myrbostad Ellen Ødegaard Kenneth Laget 

Gruppe 3  

1,2 og 3 plass 

Trygve Helgerud Oliver Amundsen Sarah Nevra 

 

Norgesmestere 2018  

Gruppe 1 

1,2 og 3 plass 

Anders Blanck Svein Olav Rolfstad Thomas Lysebraate 

Olsen 

Gruppe 2 

1,2 og 3 plass 

Arve Myrbostad Jami Oksanen (FIN) Audun Brustuen 

Gruppe 3 

1,2 og 3 plass 

Oliver Amundsen John Rolfstad Sarah Nevra 
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Nordisk Mesterskap 2017 

Super Twin Svein Olav Rolfstad 

Sammenlagt 6. plass 

Erling Oppheim 

Sammenlagt 12. plass 

Vidar Ravnsborg 

Sammenlagt 13. plass 

Trond Jostein Hegre 

Sammenlagt 15. plass 

Kristin Hegre 

Sammenlagt 18. plass 

Pro Stock Thomas Lysebraate 

Olsen 

Sammenlagt 1. plass 

 

 

Super Street Bike Anders Blanck 

Sammenlagt 2. plass 

Bjørn Fristrøm 

Sammenlagt 5. plass 

Dag Wagenius 

Sammenlagt 7. plass 

Svein Olav 

Braendhagen 

Sammenlagt 16. plass 

Top Fuel Bike Jan Sturla Hegre 

Sammenlagt 1. plass 

Sverre Dahl 

Sammenlagt 3. plass 

 

Super Comp Bike Kathrine Wagenius 

Sammenlagt 8. plass 

Asle Malvik 

Sammenlagt 16. plass 

Arild Rundbraaten 

Sammenlagt 22. plass 

Stian Horne 

Sammenlagt 24. plass 

 

 

Super Gas Bike Ellen Ødegaard 

Sammenlagt 6. plass 

Kent Koed 

Sammenlagt 7. plass 

Christian Jacobsen 

Sammenlagt 9. plass 

Linda Horne 

Sammenlagt 12. plass 

Frank Roger Aaslund 

Sammenlagt 13. plass 

Emilie Kristin Jensen 

Sammenlagt 15. plass 

Tore Hanzal 

Sammenlagt 16. plass 
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Per Morten Horne 

Sammenlagt 17. plass 

 

Camilla Torgersen 

Sammenlagt 18. plass 

 

Kjell Ågnes 

Sammenlagt 19. plass 

 

 

Nordisk Mesterskap 2018  

 

Pro Stock Bike Thomas Lysebraate 

Olsen Sammenlagt 1. 

plass 

Super Gas bike Ellen Ødegaard 

2. plass 

 

Jomar Larsen 

Sammenlagt 5. plass 

 

Linda Horne 

Sammenlagt 10. plass 

 

Arild Rundbraaten 

Sammenlagt 18. plass 

 

Per Morten Horne 

Sammenlagt 21. plass 

 



 
 

 

Seksjonsårsmøte motorsykkelseksjonen 2018 

Side 46 

 

Arne Lund 

Sammenlagt 22. plass 

Top Fuel bike 

 

Sverre Dahl 

Sammenlagt 3. plass  

Jan Sturla Hegre 

Sammenlagt 4. plass 

Super Twin bike Svein Olav Rolfstad 

Sammenlagt 5. plass 

Kristin Hegre 

Sammenlagt 8. plass 

Trond Jostein 

Høiberget 

Sammenlagt 13. plass 

Hans Olav Olstad 

Sammenlagt 15. plass 

Erling Opheim 

Sammenlagt 17. plass 

Vidar Ravnsborg 

Sammenlagt 18. plass 

Super Street Bike Anders Blanck 

Sammenlagt 8. Plass 

Bjørn Fristrøm 

Sammenlagt 15. Plass 

Dag Wagenius 

Sammenlagt 16. plass 

Svein Ove 

Braendhagen 

Sammenlagt 17. plass 

Super Comp Bike Asle Malvik 

Sammenlagt 18. plass 

Kathrine Wagenius 

Sammenlagt 20. plass 

Stian Horne 

Sammenlagt 25. plass 

 

 

Speedway 

Norgesmestere 2017 

NM Individuelt  

1,2 og 3 plass 

Glenn Moi Truls Kamhaug Jarle Skjæveland 

NM Par  

1,2 og 3 plass 

Lasse Fredriksen og 

Lars Figved 

Espen Sundvor og 

Glenn Moi 

Truls Kamhaug og Roy 

Mathinsen 

NM Lag  

1,2 og 3 plass 

Avlyst Avlyst Avlyst  
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Norgesmestere 2018  

NM Individuelt  

1,2 og 3 plass 

Lasse Fredriksen Glenn Moi Truls Kamhaug 

NM Par  

1,2 og 3 plass 

Glenn Moi og Espen 

Sola 

Iver Sveen og Emil 

Rindal 

Tommy Thu og Stein 

Roar Pedersen 

NM Lag  

1,2 og 3 plass 

Elgane Kristiansand Oslo 

 

Internasjonale plasseringer 2017 

 

EM individuelt og lag  

European Individual 

Ice Speedway 

Championship 

Jo Sætre 

12. plass  

 

European U21 

Individual Speedway 

Championship 

Glenn Moi 

11. Plass  

(Semi finale 2) 

Lasse Fredriksen 

12. plass  

(Semi finale 2) 

Espen Sundvor  

(Semi finale 2) 

European U21 Team 

Speedway 

Championship 

Norge 

4. plass (Semi finale 2) 

European 85 cc Youth 

Speedway Racing Cup 

Mathias Pollestad  

2. plass 

 

Espen Sola  

7. plass 

 

VM 

YGT 85cc Mathias Pollestad 5. 

plass 

Espen Sola 13. plass 
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Internasjonale plasseringer 2018 

Nordisk mesterskap 

250cc Iver Sveen 12. plass 

Thorstein Pettersen 

16. plass 

Langbane Tommy Thu 4. plass 

 

 

EM individuelt og par  

EM 85 cc 

Youth Speedway 

Racing Cup 

Mathias Pollestad 1. 

plass 

European Individual 

Ice Speedway 

Championship 

Jo Sætre 

12. plass 

EM 250 cc 

Youth Speedway Cup 

Espen Sola 

7. plass 

EM Pairs Speedway 

Championship 

Glenn Moi og Lasse 

Fredriksen  

5. plass 

Semi finale 

EM U19 Individuelt 

Speedway Cup 

Truls Kamhaug 

12. plass 

Semifinale 2 

EM U21 Individual 

Speedway 

Championship 

Lasse Fredriksen  

4. plass (Semi finale 3) 

11. plass (Finalen) 

Truls Kamhaug  

12. plass  

(Semi finale 3) 

Emil Rindal  

15. plass  

(Semi finale 3) 

 

VM 

YGT 85cc Mathias Pollestad 3. 

Plass 

250cc Espen Sola 16. Plass 
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Quad/ATV 

Norgescup 2017 

Quad Åpen Christopher Tveråen Joakim Olsen Joakim Langeland 

Granli 

Quad Dame Henriette Trosthoel Silje Langeland Granli Kaia- Helene Solberg 

Olsen 

Quad Junior Christian Kjosvold 

Stenersen 

Teodor Knutsen Christian Fogdal 

Quad 33 + Arve Iversen Michael Fogdal Jan Raymond Eriksen 

 

Norgescup 2018  

Quad Åpen Christopher Tveråen Lars Holmen Joakim Langeland 

Granli 

Quad Dame Henriette Trosthoel Silje Langeland Granli Kaia- Helene Solberg 

Olsen 

Quad Junior Fredrik Fogdal (DMU) Odin Fjelle Tarald Hellebust 

Quad 33 + Glenn Helge Jan Raymond Eriksen ? 
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Nordisk Mesterskap 2017 

Quad Open Joakim Olsen  

1. plass,  

Joakim Granli  

3. plass,  

Henrik Smerud  

6. plass,  

Christopher Tveråen 

7. plass,  

Fredrik Sætre  

9. plass,  

Arturas Saulys  

10. plass,  

Sondre Hansen  

11. plass,  

Lars-Vegard 

Sørensen  

12. plass,  

Sondre Frøytlog  

13. plass 

Quad Junior Teodor Knutsen  

1. plass,  

Christian Stenersen 

3. plass,  

Kasper Børresen  

4. plass,  

Marcus Rønning  

6. plass,  

Odd-Sverre Linnerud 

7. plass  

Quad 33 + Arve Iversen 1. plass Klasse 4 Oliver Fjelle 3. plass,  

Helene Trosthoel  

4. plass,  

Emma Børresen  

5. plass,  

Milja Nyborg  

6. plass,  

Vilde Nyborg 7. plass 
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Minigear 250/klasse 3 Odin Fjelle 1. plass,  

Lasse Hadland  

2. plass,  

Mathias Gustavsen  

4. plass, 

Henrik Frøytlog  

5. plass,  

Elwin Nyborg  

6. plass, 

  

 

Nordisk Mesterskap 2018  

50 cc mini Hedda Fjelle 1. plass 100 cc vario Andreas Jensen  

2. plass 

Oliver Fjelle 9. plass 

Maiken Sørhaug  

10. plass 

Minigear B/C Malin Sørhaug 12. 

plass 

400 cc open Teodor Knutsen  

3. plass 

Odin Fjelle 4. plass 

Tarald Hellebust  

5. plass 

Marcus Rønning  

6. plass 

Thomas Skjong  

7. plass 

Oliver Hegstad  

8. plass 

Mathias Gustavsen  

9. plass 

Jørgen Wennberg  

10. plass 
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500 cc open Joakim Granli  

2. plass 

Christopher Tveråen 

3. plass 

Lars Holmen  

4. plass 

Joakim Olsen  

6. plass 

Christian Stenersen 

9. plass 

Henrik Smerud  

10. plass 

Oldboys Glenn Knutsen  

1. plass 

 

Jan Eriksen 3. plass 

 

 

 

 

Internasjonale plasseringer 2017 

EMX Quad Joakim Olsen 

Nederland 8 plass 

Latvia 10 plass 

Sammenlagt 21 plass 

Christopher Tveråen 

Nederland 12 plass 

Tyskland 4 plass 

Latvia 4 plass  

Estland 4 plass 

Frankrike 3 plass 

Nederland 4 plass 

Sammenlagt 2 plass 

Lars Holmen 

Nederland 19 plass 

Tyskland 10 plass 

Latvia 5 plass  

Estland 7 plass 

Frankrike 8 plass 

Nederland 10 plass 

Sammenlagt 6 plass 

 

Joakim Granli 

Nederland 15 plass 

Sammenlagt 38 plass 
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Internasjonale plasseringer 2018  

EMX Quad Christopher Tveråen 

Nederland 7 plass 

Frankrike 2 plass 

Ukraina 2 plass  

Polen 4 plass  

Estland 1 plass  

Latvia 4 plass 

Sammenlagt 2 plass 

Lars Holmen 

Nederland 13 plass 

Polen 9 plass 

Estland 6 plass  

Latvia 6 plass 

Sammenlagt 7 plass 

Joakim Granli 

Nederland 20 plass 

Latvia 10 plass 

Sammenlagt 20 plass 

Joakim Olsen 

Nederland 21 plass 

Sammenlagt 64 plass 

 

Henrik Smerud 

Latvia 19 plass 

Sammenlagt 59 plass 
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5 Regnskap 
Regnskap på gren- og seksjonsnivå er ikke noe formelt regnskap, men uttrekk fra NMFs totale 

regnskap. Til dette benyttes en prosjektmodul for å kunne identifisere hvilken aktivitet den enkelte 

kostnad eller inntekt skal knyttes mot. 

Årsregnskapene (totalt) revideres på vanlig vis og godkjennes av Tinget hvert fjerde år. Revidert 

regnskap for 2017 med noter og beretninger er offentliggjort på NMFs nettsider. 

Å «behandle regnskap» på seksjonsårsmøtene hvert annet år, må derfor anses som en 

orienteringssak hvor årsmøtene får et innblikk i hvordan midlene er forvaltet innenfor den enkelte 

seksjon og gren. 

Årene 2017 og 2018 har vært spesielt krevende for det administrative økonomiarbeidet i NMF. I løpet 

av perioden har det vært sykemeldinger, vakanser og utskifting av personell. Blant annet har man i 

noen grad måttet sette bort deler av regnskapsarbeidet, inklusive bilagskontering, til et eksternt 

regnskapskontor (Idrettens Regnskapskontor). 

Dette medfører at det har vært tre forskjellige som har ført regnskapet og kontert bilagene. 

Tabellene nedenfor angir hvordan økonomien i de enkelte leddene er ført i regnskapet. Det er 

avdekket at det har skjedd betydelige feilføringer, særlig i 2017, ved at kostnader (og noen inntekter) 

har havnet på sentralt ledd i forbundet istedenfor på den gren eller seksjon som har hatt ansvaret for 

kostnaden (eller inntekten). Det er derfor viktig at årsmøtet ser på tallene som en orientering på 

«omtrentlig nivå» og ikke som et absolutt regnskap. 

5.1 SEKSJONEN MC 

     

 

Budsjett 
2017 

Resultat 
2017 

Budsjett 
2018 

Resultat 
2018 

Tildeling -450 000  -450 000  -450 000  -450 000  

Andre inntekter  0  -37 400  0  0  

Drift komité/seksjon 79 000  75 241  67 000  51 865  

Kostnader MSK/ Ting/Arrangørkonferanse 26 000  17 963  23 000  9 200  

Breddeaktivitet – 
Barn/ungdom/kvinner/integrering 200 000  0  150 000  0  

Internasjonale mesterskap 0  5 406  0  0  

Nasjonale konkurranser 8 000  1 951  4 000  642  

Utdanning 8 000  1 800  105 000  0  

Markedsføring 38 000  0  37 000  0  

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 78 000  49 014  64 000  46 502  

Deltakelse Messe 0  34 537  0  0  

Diverse kostnader 0  8 516  0  0  

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -13 000  -292 972  0  -341 791  
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5.2 MOTOCROSS 

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.09.18 

Tildeling -1 137 000 -1 137 000 -1 217 000 -1 355 870 

Andre Inntekter -210 000 -38 181 -180 000 -138 870 

Drift komité/seksjon 60 000 72 799 85 000 29 541 
Kostnader MSK/ 
Ting/Arrangørkonferanse 55 000 21 550 50 000 426 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 260 000 0 170 000 20 000 

Toppidrett 870 000 819 454 830 000 612 989 

Internasjonale mesterskap 60 000 147 954 155 000 24 311 

Nasjonale konkurranser 10 000 285 880 30 000 47 878 

Utdanning 10 000 7 534 50 000 2 550 

Anlegg og miljø 10 000 96 701 40 000 60 424 

Markedsføring/informasjon/profilering 0 0 10 000 1 036 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 5 000 30 50 000 0 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -7 000 276 721 73 000 -695 585 

 

5.3 Roadracing  

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.09.18 

Tildeling -290 000 -290 000 -293 082 -293 082 

Andre Inntekter -10 000 -21 224 -132 500 -117 873 

Drift komité/seksjon 5 000 3 878 15 000 6 152 

Kostnader MSK/ Ting/Arrangørkonferanse 20 000 19 305 50 000 35 358 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 20 000 102 894 100 000 50 836 

Toppidrett 160 000 90 900 55 000 85 000 

Internasjonale mesterskap 0 52 360 35 000 7 174 

Nasjonale konkurranser 50 000 14 722 35 000 19 249 

Utdanning 10 000 19 168 30 000 782 

Anlegg og miljø 0 6 594 15 326 0 

Markedsføring/informasjon/profilering 15 000 12 093 65 000 44 669 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 10 000 1 189 15 000 8 123 

Annet 10 000 10 860 10 000 60 000 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) 0 22 739 -256 -93 612 
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5.4 TRIAL 

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.09.18 

Tildeling -773 748 -773 748 -711 461 -711 461 

Inntekter (Salg/sponsor... etc.) -105 400 -73 572 -13 400 -15 600 

Drift komité/seksjon 20 000 11 681 10 000 3 573 

Kostnader MSK/ Ting/Arrangørkonferanse 43 200 80 296 35 000 37 011 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 153 000 171 250 170 000 67 152 

Toppidrett 402 400 362 807 350 000 351 500 

Internasjonale mesterskap 135 000 102 059 115 000 105 913 

Nasjonale konkurranse 10 000 0 10 000 6 409 

Utdanning 25 000 13 062 0 2 888 

Anlegg og miljø 15 548 0 10 000 0 

Markedsføring/informasjon/profilering 55 000 92 083 20 000 21 376 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 20 000 -6 687 5 000 0 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) 0 -20 770 139 -131 239 

 

 

 

5.5 ENDURO 

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.09.18 

Tildeling -440 525 -440 525 -411 172 -411 172 

Andre inntekter -100 000 0 0 -30 000 

Drift komité/seksjon 5 000 16 066 22 000 0 

Kostnader MSK/ Ting/Arrangørkonferanse 20 000 20 158 24 000 15 166 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 0 30 124 101 000 16 262 

Toppidrett 460 000 181 120 0 178 000 

Internasjonale mesterskap 0 99 549 40 000 0 

Nasjonale konkurranser 30 000 28 063 65 000 29 121 

Utdanning 0 2 562 39 362 0 

Anlegg og miljø 0 0 15 600 0 

Markedsføring/informasjon/profilering 25 000 0 5 000 5 067 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 0 0 12 000 0 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -525 -62 883 -87 210 -197 556 
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5.6 TRACK RACING 

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.9.18 

Tildeling -243 378 -243 378 -280 623 
-280 
623 

Drift komité/seksjon 15 000 3 118 2 000 348 

Kostnader MSK/ Ting/Arrangørkonferanse 30 500 11 494 18 500 6 552 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 40 000 12 202 40 000 10 854 

Toppidrett 63 000 31 296 115 700 67 821 

Internasjonale mesterskap 18 000 22 390 30 000 13 720 

Nasjonale konkurranser 32 500 6 664 27 500 8 071 

Utdanning 15 000 7 429 10 000 6 737 

Anlegg og miljø 15 229 3 500 10 500 0 

Markedsføring/informasjon/profilering 14 000 12 500 12 000 5 431 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 0 7 329 8 000 0 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -149 -125 456 -6 423 
-161 
089 

 

 

5.7 QUAD 

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.9.18 

Tildeling -212 105 -212 105 -242 735 -242 735 

Drift komité/seksjon 6 000 7 775 6 000 1 250 

Kostnader MSK/ Ting/Arrangørkonferanse 17 000 14 956 12 000 0 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 27 000 13 833 27 000 0 

Toppidrett 55 125 2 000 68 409 0 

Internasjonale mesterskap 0 57 651 0 40 810 

Nasjonale konkurranser 65 000 67 500 82 000 26 500 

Utdanning 10 000 2 165 15 000 0 

Anlegg og miljø 15 500 5 230 15 326 0 

Markedsføring/informasjon/profilering 5 000 7 137 5 000 18 522 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 9 000 3 961 9 000 0 

Diverse kostnader 2 480 0 3 000 0 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) 0 182 208 0 -155 653 
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5.8 DRAGRACING243 

     

 

Budsjett 
2017 

 Regnskap 
2017  

Budsjett 
2018 30.9.18 

Tildeling -197 584 -197 584 -176 000 -176 000 

Andre inntekter -20 000 0 -20 000 0 

Drift komité/seksjon 13 500 3 744 15 000 57 895 

Kostnader MSK/Ting/Arrangørkonferanse 7 600 0 7 000 19 227 
Breddeaktivitet 
barn/ungdom/kvinner/integrering 35 800 15 800 28 000 0 

Toppidrett 33 000 24 275 41 000 0 

Internasjonale mesterskap 33 000 42 833 42 300 46 491 

Nasjonale konkurranser 11 600 7 200 17 700 0 

Utdanning 41 000 1 482 22 000 17 068 

Markedsføring/informasjon/profilering 30 000 34 120 5 000 0 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 12 000 22 293 18 000 5 432 

     

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -84 -45 838 0 -29 887 
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6 Innkomne forslag 
 

6.1 Forslag om direkte streaming av årsmøtene 
Forslagstiller: Re Motorsport 

Forslagets ordlyd:  

Seksjonsårsmøter streames og sendes direkte på NMF nettsider, og gjøres tilgjengelig i 

etterkant 

Begrunnelse: 

NMF har på Tinget vedtatt å legge til grunn anbefalinger i  NIF åpenhetsutvalgets rapport. Dette 

fordrer at man har større grad av innsyn og mulighet til involvering. Dette kan enkelt løses ved 

streaming av alle årsmøter og evt aktuelle deler av MSK, klubbledermøter osv. ve då la dette ligge ute 

vil man også på en enklere og ebdre må kunne formidle til klubber som ikke deltar informasjon, vedtak 

endriger osv. 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Seksjonsstyret støtter forslaget. 

Direkte streaming har vært benyttet på Forbundstinget tidligere, men aldri på seksjonsårsmøter. 

Grunnen til at dette ikke er lagt opp til i denne omgangen er i første rekke av hensyn til kapasitet og 

ressursbruk.  

Seksjonsstyret har vurdert både ressursbruk, kostnader og eventuelt personvern.  

Det er også drøftet om streaming kan virke begrensende i forhold til å delta i debatten. Man 

konkluderte med at åpenhet er viktig og er i tråd med forbundets policy. 

 

6.2 Forslag om prioritering av områder i IPD 
Forslagstiller: Re Motorsport 

Forslagets ordlyd:  

I IPD trekkes frem disse satsningsområdene: 

6.1.3 Satsningsområder 

 Utrede og prøve ut ulike former for medlemskap, som kan gjøre rekrutteringen enklere 

og aktivitetstilbudet mer tilgjengelig. Må sees i sammenheng med lisenser. 

 Utrede og ta i bruk moderne informasjons-og kommunikasjonsplattformer for å 

effektivisere dialogen med medlemmene om trening og fellesaktiviteter  

 

11.4 Langsiktige mål for klubbutvikling.  
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 Tilrettelegge for enklere rekrutteringsrutiner, slik at våre idrettsklubbers vurdering av 

rutinene øker fra 3,1 poeng i 2017 til 5,0 poeng i 2021 

 

Vi foreslår at det nedsettes en gruppe i MC seksjon som kan arbeide videre med disse 

punktene i IPD for å realisere målene. Arbeidet bør kooridneres med arbeidet som gjøres i de 

andre seksjonene på området. 

Begrunnelse: 

Vi er avhenig av rekruttering i klubbene, vi opplever at rekrutteringen en vansklig bl.a. på grunn av 

kompliserte rutiner knyttet til lisensordningen, medlemskap, m.m. i henhold til IPD bør 

rekrutteringsrutiner endres, dette henger sammen med hvordan lisensystemet fungerer. Vi ønsker 

derfor en gruppe som kan jobbe videre med forslag til forenkling av dette frem mot neste MSK. 

Forslaget kan da drøftes sammen med klubbene der. 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Seksjonsstyret sier seg helt enig i intensjonen i forslaget. Se også styrets forslag til handlingsplan for 

neste periode. Seksjonsstyret påpeker imidlertid at det på dette området i all hovedsak er 

administrative rutiner og administrative systemer som må forbedres. Dette har administrasjonen på 

eget initiativ framført som et utviklingspotensial og er i gang med å forberede og vil spesielt framheve i 

sin interne tiltaksplan for 2019. Det er helt naturlig at man i dette arbeide samarbeider med miljøene 

og oppretter referansegrupper som kan kvalitetssike og bistå. 

Seksjonsstyret foreslår følgende alternative vedtak: 

Seksjonsårsmøtet ber om at adminsrasjonen i sine interne handlings- og tiltaksplaner prioriter arbeidet 

med å forenkle tilgjengeligheten til våre idretter og aktiviteter. Dette gjelder både for klubber, 

arrangører, aktive og nye medlemmer. Seksjonsårsmøtet forutsetter at seksjonsstyret følger opp 

vedtaket. 

 

6.3 Forslag om tidspunkt for seksjonsårsmøtet 
Forslagstiller: Re Motorsport 

Forslagets ordlyd:  

Flytte seksjonsårsmøte i MC til etter MSK, f.eks. ha seksjonsårsmøte lørdag etter lunsj – da 

man ved behov kan utvide møtet til søndag. Man kan gjennomføre MSK fredag ettermiddag og 

lørdag formiddag evt søndag.  

Begrunnelse: 

Seksjonsårsmøte i MC er preget av lite involvering i saker/handlingsplan m.m. ofte kommer mange 

forslag til endringer på årsmøte og det blir sjelden gode drøftinger og lite gjennomtenkt forslag. Det er 

behov for en mer demokratisk og involverende prosess. Hvis man flytter årsmøte til etter man har hatt 

MSK, kan man benytte MSK til drøfting av saker/handlingsplaner osv. som skal opp på årsmøte på 

den måten kan miljøene sammen finne løsninger, enes om gode forslag og  i prosessen blir 

medvirkning og mer nærdemokrati ivaretatt på en bedre måte en tidligere. Dette skaper mer tillit til 
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NMF organiasasjon, som NMF i følge den forrige brukerundersøkelsen trenger.   En slik løsning vil gi 

økt involvering fra klubbene i saker og handlingsplaner m.m.. Det vil kunne bidra til et større 

engasjement fra klubbene til deltagelse på årsmøte. Det er også en arena der valgkomiteen kan gjøre 

sitt arbeid i de situasjonen det er vanskelig å rekruttere til verv. Så har man en bedre mulighet ved 

MSK enn under selve årsmøte og benkeforslag. 

Seksjonsstyrets kommentar 

Seksjonsstyret MC oppfordret i år om at seksjonsårmøtet MC ble lagt til søndag med bakgrunn i 

tilbakemeldinger i 2016. Forbundsstyret ba om at dette ble vurdert administrativt. Administrasjonen har 

meldt tilbake at man ved denne anledningen ikke har klart å imøtekomme ønskat ut fra kapasitet både 

administrativt og av hensyn til alle ønsker om å avholde andre møter i tilknytning til helgen. Det er 

også en tilbakemelding fra store deler av klubbmiljøet at man i første omgang ønsker å prioritere de 

sportslige temaene på de respektive grenmøtene framfor å ha fokus på overordnet politikk og 

eventuelle valg. Deler av miljøet er altså fornøyd med at årsmøtet et avviklet når grenmøtene starter. 

Det har også vært arbumentert med at grenmøtet bør kunne forholde seg til den grenansvarlige som 

faktisk skal ha ansvaret i perioden framover. 

Saken aktualiserer også spørsmålet om det er formålstjenlig å ha seksjonsårmøter og 

motorsportkonferanse på samme helg. Dette er ikke lenger noe krav i forbundslovens § 22, men 

begge arrangementer skal foregå innen utgangen av november. 

Seksjonsstyret fremmer følgende alternative forslag til vedtak: 

Seksjonsårsmøtet MC pålegges å ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av seksjonsårsmøter og 

motorsportkonferansene. Dette betyr både tidspunkt, innhold og organisering. Eventuelt bør 

seksjonsstyret ta initiativ til nødvendige lovendringer. 

 

6.4 Forslag om dekning av jurykostnader ved løp #1 
Forslagstiller: Jevnaker Motorklubb 

Forslagets ordlyd:  

NKR § 9.2.3 Tillegg etter første avsnitt 

Kostnader ifb.m Jury ved statusløp dekkes av NMF gjennom refusjon til klubbene etter 

regning. 

Dette omfatter reise, diett og overnatting, samt tapt arbeidsfortjeneste / Jurygodtgjørelse. 

Begrunnelse:  

Juryen ved statusløp er NMFs representanter og det er derfor slik at kostnadene i den forbindelse 

dekkes av NMF over grenbudsjettene. Gjennom en slik ordning vil man sikre at klubber med dårlig 

økonomi kan ta på seg løp med usikkerhet knyttet til inntektspotensiale for arrangementet. Det vil også 

gjøre at NMFunngår å havne i et ansettelsesforhold til Juryen, og man vil unngå skatteplikt dersom 

man ikke overskrider de gjeldende terskelverdiene for inntekt av hobby. 

Dette var tidligere praksis i forbundet, og JMK kan ikke finne at denne ordingen er besluttet avviklet.  
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Seksjonsstyret kommentar: 

Det er store variasjoner i praksis rundt dette i de respektive grenene. Det er eksempler på at 

funksjonærer, også jury, utveksles som «gjentjenester» mellom klubber helt uten kostnader, og det er 

eksempler på at arrangører betaler jurymedlemmer langt over veiledende satser. I noen grener ligger 

eventuelle kostnader utelukkende på arrangør, men andre grener budsjetterer med, og dekker, 

kostnadene som tilskudd til nasjonale konkurranser. 

Seksjonsstyret mener at det er naturlig at rutiner og ansvar for å dekke kostnader til jury ligger på 

grennivå. Det er opp til grenmøtet på MSK å gi signaler til det budsjettet og den tiltaksplanen som 

grenansvarlig skal sette opp om hvordan tilgjengelig økonomi skal disponeres best mulig til utvikling 

av grenen. 

Seksjonsstyret ber om at forslaget nedstemmes. 

 

 

6.5 Forslag om dekning av jurykostnader ved løp #2 
Forslagstiller: Solør Motorcykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Juryutgifter dekkes av grenene da det er NMF som oppnevner juryleder og jurymedlemmer. 

Arrangørklubbene utbetaler reiseregningene og søker deretter de respektive grenene om 

refundering av juryutgiftene. 

Begrunnelse: 

Så lenge det er bestemt at det skal være et jurylederhonorar ble det slik at dersom NMF skulle 

utbetale reiseregninger og honorar måtte juryledere og –representanter registrere et 

enkeltmannsforetak for at dette kunne utbetales av NMF-adm. 

For noen var dette greit, men for flere av de lisensisrte funksjonærene var ikke dette aktuelt, og flere 

falt fra. Slik situasjopnen er i dag er vi i ferd med å forgubbes! 

Det har de siste årene blitt vanskleigere å rekruttere juryrepresentanter i enkelte av grenene. I tillegg 

har utviklingen de siste sesongene vært negativ med hensyn til antall deltakere og dermed et langt 

dårligere inntektsgrunnlag. 

Vi mener derfor at NMF ved grenene bør støtte arrangørklubbene med juryutgiftene og 

reiseregningene for jury. Vi ber ikke om arrangørstøtte, men altså en støtte for de NMF-oppnevnte 

funksjonærene. 

Til informasjon er dette blitt gjort i en av grenene de siste årene, og dette har fungert helt greit. 

I tillegg bør det i alle grenene i NMF settes et fast jurygebyr pr. dag da vi sitter med en følelse av at 

dette praktiseres forskjellig i grenene pr. dags dato. 

Det bør faktisk være likhet på juryhonorar for fredager, lørdager og søndager. 
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Seksjonsstyret kommentar: 

Forslaget anses som nesten sammenfallende med forslaget fra Jevnaker. Seksjonsstyret har samme 

kommentar til dette 

 

6.6 Forslag om å fjerne krav om lisens for barn 
Forslagstiller: NMK Trondhjems Racing 

Forslagets ordlyd: 

Fjern kravet til lisens for barn opp til og med 12år 

Begrunnelse: 

NMF er en del av Norges Idrettsforbund. I NIF's retningslinjer for barneidrett er det ettertrykkelig 

påpekt at terskelen for barneidrett skal være lav. Av samme årsak er derfor alle barn som deltar i 

organisert aktivitet i klubb eller organisasjon som via sitt særforbund er medlem i NIF, forsikret. 

A kreve lisens for barn under 13 år er følgelig motstridene til NIF retningslinjer. 

 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Seksjonsstyret påpeker også at dette forslaget ikke kan behandles ensidig for motorsykkel. 

Seksjonsstyret ber om at forslaget oversendes Forbundsstyret for videre behandling. 

 

6.7 Forslag om å velge styrerepresentant for dragbike 
Forslagsstiller: Seksjonsstyret  

Forslagets ordlyd: 

Seksjonsårsmøtet velger styrerepresentant for dragracing.  

Begrunnelse: 

Det tidligere smågrensamarbeidet i seksjonsstyret har opphørt av seg selv fordi det kun er dragracing 

tilbake med nasjonal konkurranseaktivitet. Seksjonsstyret har overlatt ansvaret for supermoto til 

roadracing og eventuelle spørsmål rundt hillclimb og freestyle har vært håndtert administrativt.  

Dragracing har både i seksjonsstyret og i forbundsstyret i løpet av perioden blitt tildelt fullverdig status 

som gren. Tidligere grenkontakt Lin Amundsen har blitt innkalt til seksjonsstyremøtene, dog uten 

stemmerett. 
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6.8 Forslag om 
Forslagsstiller: Seksjonsstyret 

Forslagets ordlyd: 

Hvis årsmøtet ikke finner kandidater til grenansvarlig i en eller flere grener, blir seksjonsstyret 
sammensatt av de personer (og de grener) som årsmøtet har valgt. 

 

Begrunnelse: 

Det synes som om valgkomiteen har store problemer med å fylle alle postene for grenansvarlige. 

Forbundslovens § 25, pkt 8 c (og d) fastsetter at årsmøtet skal velge 3 - 9 grenansvarlige 
seksjonsstyremedlemmer (varamedlemmer) (maksimalt 1 person pr. gren ved 3 eller flere grener). 

Lovkommiteen i NIF har fastslått at NMFs praksis med suppleringsvalg ikke er en akseptabel praksis.  

Det vil ikke være formålstjenlig å innkalle til ekstraordinære årsmøter for å velge nye personer. 

 

 

  

 



 

  

7 Handlingsplan Seksjon MC 2018-2020 

 

7.1 Strukturen i NMF sitt planarbeid: 
IPD skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene skal 

vedta toårige handlingsplaner på sine årsmøter mellom tingperiodene. Avdelingsforbundets grener er 

pålagt å fremme årlige tiltaksplaner med budsjett, på bakgrunn av avdelingsforbundets handlingsplan 

for perioden. Tiltaksplan med budsjett godkjennes i avdelingsforbundets styre. 

Figuren illustrerer strukturen basert på 4-, 2- og 1-årige planer. 

 

Handlingsplanene som vedtas av avdelingsforbundenes årsmøter for en to-års periode, skal 

konkretisere mål og strategier som er avledet eller er i tråd av IPD med mål og strategier, i forhold til 

avdelingsforbundets egenart og ståsted. 

De årlige tiltaksplanene, med budsjett som hver gren får vedtatt i avdelingsforbundets styre, skal 

ytterligere detaljere det som skal skje i løpet av året, og knytte penger til tiltakene. I størst mulig grad 

skal tiltaksplanen kunne evalueres med hensyn til måloppnåelse. 

Denne handlingsplanen er bygget opp på en slik måte at seksjonen har tatt for seg aktuelle punkter fra 

IPD, og brutt disse ned til seksjonsnivå. Der det er aktuelt har seksjonen satt delmål til de overordnede 

målsetningene. 

For å nå målene har seksjonen planlagt tiltak, og i tillegg definert forutsetninger og forventninger som 

må på plass for å må målene.  

 

7.2 Visjon: 
En visjon skal gi retning, motivasjon og kraft. Visjonen skal uttrykke flest mulig av våre 

medlemmers absolutte drømmemål og beskriver en fremtidig optimal tilstand der alt har gått som 

planlagt. 
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Motorsportglede er ”vår” idrettsglede som folk flest forbinder med ”fart og spenning”. ”Glede til folket” 

er inkluderende, og reflekterer ønsket internkultur og om å arbeide for å gjøre motorsport folkelig, 

tilgjengelig og opplevelsesrik for alle generasjoner. ”Til folket” gir retning om vekst og fokus både på 

våre medlemmer og på samfunnet. ”Til folket” er også et uttrykk om vårt samfunnsbidrag, men også at 

vi skal ta vårt samfunnsansvar. 

 

7.3 Verdigrunnlag: 
Vårt verdigrunnlag er en veiviser for oss om hva som er moralsk riktig og hvilke holdninger vi i 

felleskap skal kjennetegnes av i våre vurderinger, beslutninger, handlinger og atferd. 

 

 

NMF skal arbeide for at alle skal gis mulighet til å utøve motorsport ut fra sine ønsker og behov. Våre 

verdier skal være et positivt bidrag til både enkeltmennesket og samfunnet rundt oss, samt at det skal 

skje på et forsvarlig etisk grunnlag. 

All aktivitet i NMF skal kjennetegnes av idrettens verdier: 
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Aktivitetsverdier: 

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. 

Organisasjonsverdier: 

Organisasjonens arbeid skal kjennetegnes av frivillighet, åpenhet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Seksjon MC stiller seg bak forbundets overordnede visjon og verdier. Vi skal ha særlig fokus på  

«fellesskap» i perioden.  

NMF sitt verdigrunnlag skal opp som fast sak på sakslisten minst 2 ganger per år. 

IPD om «Programerklæring» 

For å arbeide systematisk mot visjonen ”Motorsportglede til folket” er det prioritert ni programområder i 

det langsiktige arbeidet i tingperioden. Programerklæringen kan sees på som en kortversjon eller 

oppsummering av IPD. 

NMF sin programerklæring gjelder hele forbundet, og seksjon MC har valgt ut område 3, 4 og 7 som 

våre «hovedfokus» områder. Vi skal overordnet fokusere spesielt på klubbutvikling, trenerutdanning 

og internasjonale mesterskap i Norge. (EM i Speedway 2019 og VM i Trial 2020)  

Fra IPD: 

3. Arbeide for å bistå våre idrettsklubber i bredderekruttering, enklere rutiner, kompetanse, 
klubbutvikling, samt fremme engasjement av flere kvinner og unge i trener- og lederroller 

4. Arbeide for høy faglig kompetanse, langsiktige og forutsigbare rammer for utvikling av våre 
fremste idrettsutøvere med potensiale for internasjonale prestasjoner    

7. Arbeide for å utvikle flere store publikumsdrevne idrettsarrangementer og fremme 
samarbeid mellom ulike idretter for høyere publikumopplevelse og medieinteresse 

 

IPD om «Samfunnsbidrag» 

Vi vurderer vårt samfunnsbidrag og samfunnsansvar å være to sider av samme sak. 

 

Langsiktige mål 

 Vårt samfunnsbidrag skal i første rekke bli anerkjent for å skape idrettsglede og folkehelse, 
gjennom et variert idrettstilbud til alle generasjoner 

 Vi skal videre bidra i samfunnet og bli anerkjent for vår unike kompetanse om idrettslige 
prestasjoner og mestring av teknologi, i kombinasjon av risikoforståelse og hensyn til natur, 
klima og miljø 

 Vi skal oppnå anerkjennelse for den realkompetanse vi gir våre barn og unge, og for de 
overføringsverdier de kan ta med seg til andre områder i samfunnet, herunder folkehelse, 
teknologifag, trafikksikkerhet og sjøsikkerhet 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 
Tear-off kampanje i de grener der det er 

aktuelt (Tas opp på arrangørkonferanser, 

x 

 
 x  x 
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og settes inn som en del av 

tilleggsreglene.) 

 

Fokus på reduksjon av plast ved våre 

arrangementer. Eks. Plastkopper, 

plastbånd etc. 

x x x x x 

 

Gjennomført revisjon av emisjonsgrenser 

og støymålingsrutiner for MX, Speedway, 

Enduro og RR. 

 
x 

 
  x 

 

Gjennomført kampanje for å 

implementere rutinemessige 

støymålinger i klubbene (støtte til innkjøp 

av måler i bytte mot støymålingsdata) 

20  
20 

 
 40 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
40 

 

Forventninger: 

 Seksjon MC forventer at arbeidet med støyberegninger ferdigstilles av forbundsstyret etter 
plan. 

 Seksjon MC forventer at administrasjonen sammenfatter dokumentasjon på eksisterende 
rutiner rundt støy for seksjonen samlet sett (eks støymålingsdata, bestemmelser i SR, etc) 

 

Forutsetninger: 

 Det er en forutsetning at man på overordnet nivå etablerer og viderefører en god relasjon med 
NMCU. 

 Seksjon MC forutsetter at det gode arbeidet i klubber/regioner som samarbeider om 
trafikksikkerhet fortsetter. 

 At forbundsstyret jobber med dokumentasjon og overordnede tiltak rundt støy. 
 

 

IPD om «Offentlige myndigheter» 

Nasjonale myndigheter 

Motorsport er på flere områder underlagt særlig lovverk og myndighetskontroll som de fleste andre 

idretter ikke behøver å forholde seg til. Vi har, og skal ha, et aktivt samarbeid og dialog med både 

lovgivere og forvaltning, slik at forholdene legges best mulig til rette for utøvelse av våre idretter. 

Kulturdepartementet forvalter nasjonal idrettspolitikk basert på Stortingsmelding 26, ”Den norske 

Idrettsmodellen”. Viktige prinsipper er at alle idretter skal ha likebehandling, og det ønskes stort 

mangfold i idrettstilbudet. Departementet forvalter spillemiddelordningen som finansierer 

idrettsaktivitet og idrettsanlegg. 

Samferdselsdepartementet forvalter Vegtrafikkloven og forskrift for motorsport på lukket område. 

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter Småbåtloven som setter aldersbegrensninger for båtførere. 

Loven skiller ikke mellom båtførere og båtsportutøvere. 

Det er mange andre reguleringer som setter rammer for vår idrett, blant annet: Lov om motorferdsel i 

utmark, toll- og avgifter, støyforskrifter, m.m. 

Langsiktige mål 

Vi har følgende ambisjoner innen 2021: 
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 Utvidelse av hjemmel i motorsportforskriften slik at det også kan tilbys førerutviklings- og 
høyhastighetskurs med registrerte kjøretøy for veg  

 Oppnå fullt fritak for vegavgift for konkurransekjøretøy, med sorte skilt som kun kan brukes 
på veg i forbindelse med transportetapper knyttet til motorsportaktivitet 

 

Forventninger: 

 Seksjon MC forventer at arbeidet med utvidelse av hjemmel i motorsportforskriften utføres av 
administrasjonen. 

 Seksjon MC forventer at arbeidet med å oppnå fult fritak for veiavgift for konkurransekjøretøy 
med sorte skilt utføres av administrasjonen. 

 Seksjon MC forventer at administrasjonen lager prosjekter på nærmiljøanlegg med 
miljøvennlig teknologi. 

 

Seksjon MC skal støtte opp under og involveres i arbeid som berører seksjonen på dette området. 

IPD om «Idrett og medlemskap» 

Medlemskap 

Den enkelte person har sitt medlemskap i våre idrettsklubber. Vår totale medlemsmasse utgjør alle 

aktive utøvere, trenere, funksjonærer, tillitsvalgte, frivillige og støttemedlemmer. Medlemskap i 

idrettsklubben gir tilgang til idrettstilbudet, felleskapet og andre fordeler. Idrettsklubben er videre 

medlem i Norges Motorsportforbund, som videre er medlem av Norges Idrettsforbund. Det er den 

totale medlemsmassen som er viktig for vårt forbunds innflytelse i norsk idrett og samfunnet for øvrig. 

Antall idrettsklubber er ikke nødvendigvis et viktig mål, men det er derimot geografisk tilgjengelighet til 

befolkningen, kvalitet i idrettstilbudet og kostnadseffektiv drift. 

 

Langsiktige mål 

 Vår ambisjon er å øke vår totale medlemsmasse fra dagens 37.617 medlemmer til 40.000 
medlemmer i 2021 

 Medlemmenes totale tilfredshet med forbundet skal økes fra 55 prosent i 2017 til 70 prosent i 
2021 (gjennomsnitt score) 
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Delmål for MC: 

 

No Målsetninger 
Handlingsplan 18-20 Handlingsplan 20-22 

Tot: 
Utg. 2018 Utg. 2019 Utg. 2020 Utg. 2021 

 

Øke antall medlemmer med 2002 stk 

(84% av IPD sitt mål) 202 400 700 700  2002 

 

Øke medlemstilfredsheten i takt med de 

andre seksjonene. Vår 

medlemstilfredshet skal være like god 

som f.eks båtseksjonens medlemmers 

tilfredshet. Vi forventer at økningen er 

marginal i starten med blir mer ekspansiv 

over tid. 

55% 57% 63% 70% 70% 

 

 

Forventninger: 

 Seksjon MC forventer at tallmateriale som presenteres av administrasjonen er representativt 
og kvalitetssikret slik at det danner et riktig bilde av progresjonen. 

 Seksjon MC forventer at forbundsstyret vil ta opp igjen vår sak om utvidet gyldighet av 
opplæringslisensen. 

 Seksjon MC forventer at forbundsstyret og administrasjonen holder seg oppdatert på og er 
deltagende i arbeidet med NIF sitt «moderniseringsprosjekt» 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at arbeidet med enklere løsninger for medlemsskap ferdigstilles, og at 
seksjonens tas med i arbeidet. 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen arbeider med marked, slik at det ligger bedre til 
rette for sponsoring av våre idretter. Spesielt med fokus på finansiering av våre landslag. 
Forbundsstyret forventes å tildele rammer til dette. 

 

IPD om «Samlet idrettsaktivitet» 

Idrettsaktiviteter omhandler alle våre aktive medlemmer definert av NIF, dvs. aktive utøvere, trenere, 

funksjonærer og tillitsvalgte. 

 

Langsiktige mål 

Våre ambisjoner er å: 

 Oppnå at antall aktive er minimum 80 prosent av medlemsmassen i 2021 

 Øke antall lisensierte utøvere fra 7.000 i 2017 til 8.500 i 2021 

 Redusere frafall til maks 75 prosent av antall nyrekrutterte i 2021 

 Utdanne 50 nye trenere innen 2021 (157 trenere i 2017) 
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Delmål for MC: 

No Målsetninger 

Handlingsplan 18-20 Handlingsplan 20-22 

Tot: 
Utg. 2018 Utg. 2019 Utg. 2020 

Utg. 

2021 

 

Øke antall «aktive» til 80% av 

medlemsmassen (100% av IPD sitt 

mål) 

(Delmål ikke satt. Avventer tall på 

aktive i 2018.) 

x x x x  80% 

 

Øke antall lisensierte utøvere med 

1260 stk. (84% av IPD sitt mål) 315 315 315 315 1260 

 

Redusere frafallet til 75% av antall 

nyrekrutterte i vår seksjon. 

(Delmål ikke satt. Avventer tall på 

frafall i 2018.) 

x x x x 75% 

 

Utdanne 80 mye trenere på «trener 1» 

og 30 på «trener 2». 
Tr.1: 20 

Tr.2: 15 

Tr.1: 20 

 

Tr.1: 20 

Tr.2: 15 

Tr.1: 20  

 

Tr.1: 80 

Tr.2: 30 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 
Kampanje på medlemsregistrering. Temaet tas opp på 

alle greners MSK 

 

 
x  x x 

 Trener 1 og 2 kurs  70  70 140 

 
Tiltak for spisskompetanse hos kjøretekniske trenere. 

Finansieres på grennivå. 
x  x  x 

 

Grenene i seksjon MC skal i sitt gren-arbeide legge vekt 

på å bruke resurser som f.eks tidligere utøvere til å 

fungere som f.eks trenere, støtteapparat, funksjonærer 

etc. Seksjonen vil også oppfordre klubber til samme 

tilnærming. 

x x x x x 

 

Seksjon MC vil på alle MSK konferansene sette 

etikk/holdninger på agendaen, selv om temaene er en del 

av all kursing/opplæring i NMF. 
 x  x x 

 Delbudsjett (Grenene har egne separate budsjetter.) x x x x 140 

 

 

Forventninger: 

 Seksjon MC forventer at klubbutviklerne fortetter å ta med «registrering av aktive» i sitt 
arbeide med klubbutvikling. 
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Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen videreutvikler sin kommunikasjon med klubbene 
for å bidra til riktig medlemsregistrering.  

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen bistår med informasjon ut mot NMK klubbene om 
hvordan de har mulighet til å gjennomføre idrettsregistrering på enklest mulig måte med sine 
systemer. 

 For å nå målsetningen på antall lisenser er det en forutsetning at ikke like mange som vi øker 
blir «vasket» vekk i listene. Målsetningen dreier seg om reell økning. 

 For å nå målsetningen om reduksjon av frafall er det en forutsetning at vi får tallmateriale som 
sier noe om hvem og gjerne hvorfor de forsvinner. Seksjonen forutsetter at dette blir 
presentert av administrasjonen. 

 For å nå målsetningen om reduksjon av frafall er det viktig at klubbene kontinuerlig arbeider 
for å beholde sine medlemmer gjennom godt organiserte treninger, godt miljø og samhold i 
klubben. De nyrekrutterte må trolig ha flere insentiver enn aktiviteten i seg selv for å bli 
værende som medlem. (Ikke faktabasert påstand) Se også tiltak under: «barne og 
ungdomsidrett» 

 

 

IPD om «Barne- og ungdomsidrett»:  

 

Barneidrett omhandler barn mellom 5 – 12 år, og ungdomsidrett mellom 13 – 19 år.  

 

Langsiktige mål:  

Ambisjonen er å øke rekruttering slik at andelen lisensierte førere i alderen 5 – 19 år økes fra 49 

prosent i 2017 til 55 prosent i 2021  

 

Delmål for MC: 

 

No Målsetninger 
Handlingsplan 18-20 Handlingsplan 20-22 

Tot: 
Utg. 2018 Utg. 2019 Utg. 2020 Utg. 2021 

 

Øke andelen lisenser (5-19 år) med 

5,04% (84% av IPD sitt mål) 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%  5,04% 
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Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC skal gjennom MSK og klubbutvikling 

oppfordre klubbene til økt fokus på aktiviteter for barn. 

Det skal deles eksempler fra klubber som er gode på 

området. 

 

 
x  x x 

 

Seksjon MC skal etablere en ordning der klubbene kan 

søke på midler etter å ha gjennomført ulike tiltak for 

barne-treninger (etter godkjent plan). Eks: revisjon av 

«dundrik cuppen.» 

 100  100 200 

 

Seksjon MC skal utarbeide et «rekrutter en venn» 

konsept, og utlyse en konkurranse med hvem som har 

klart å rekruttere flest. Vinneren vil få en pengepremie 

(1-3.plass) 

 30  30 60 

 

Seksjon MC skal fortsette å legge reglementene til 

rette slik at barn enkelt kan delta i aktiviteter. x  x  x 

 

Seksjon MC skal vurdere om en «generell» (ikke 

grenspesifikk) barnelisens kan være aktuelt som et 

tiltak for å forenkle mulighetene for barneaktiviteter 
 x  x x 

 

Seksjon skal åpne for egne klasser på el-kjøretøy 

dersom det blir aktuelt x  x   

 

Seksjon MC skal på sine arrangørkonferanser 

oppfordre arrangørene til å legge til rette for rimelige 

alternativer til overnatting. Eks. Avsette eget område til 

å slå opp telt. 

x  x   

 

Seksjon MC skal lage et overordnet «åpen dag-

arrangement» der alle klubber som deltar vil være med 

i trekningen av en pengepremie (1-3.plass) Seksjonen 

skal også sette av midler til markedsføring av denne 

dagen på nasjonalt nivå. 

40  40  80 

 

Alle grener og seksjoner skal oppnevne en person til 

barneidrettsutvalget. x  x   

 

Alle grener i seksjon MC skal i grenenes budsjetter 

sette av midler til treningssamlinger/sommerleir etc x x x x  

 Delbudsjett (Grenene har egne separate budsjetter.) x x x x 340 
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Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen (dersom det ikke finnes operativt 
barneidrettsutvalg) fremmer forslag på revidert barneidrettsforskrift, og at seksjonen(e) 
involveres i dette. Revidert utgave må være på plass før oppstart av 2019 sesongen. 

 Seksjon MC forventer at administrasjonens klubbutviklere arbeider etter en overordnet 
strategi, og at seksjonen får ta del i arbeidet med å utvikle denne. Strategien bør inneholde en 
«utviklingstrapp» for klubbene, og en oversikt over hvor mange klubber som er på hvert nivå i 
en slik trapp. Forslag til tiltak skal komme som en konsekvens av dette arbeidet, og seksjon 
MC forutsetter at forbundsstyret tildeler disse tiltakene midler. 

 

IPD om «Voksenidrett» 

Målgruppen 20 – 35 år er en sammensatt gruppe. Noen er ungdomsutøvere som er blitt voksne og 

har fortsatt klare prestasjonsmål. For andre blir mosjon og pleie av vennskapet med andre 

motorsportinteresserte viktigere. Studier og yrkesvalg påvirker mulighetene for å utøve idretten. Noen 

begynner å få egne barn og er i etableringsfasen med egen familie. 

Målgruppen 36 – 50 år er også en sammensatt gruppe. Utøvere med prestasjonsmål er blitt færre 

men utgjør en viktig kjerne. Målgruppen har viktige ressurspersoner som har funksjonærroller og 

bidrar til viktig frivillig arbeid i klubber og forbund. Noen kommer tilbake til idretten etter kortere eller 

lenger opphold, enten selv eller som foresatte til barn eller barnebarn. 

Målgruppen over 50 år har også stor variasjon. Her finnes ”Oldstars” og glade mosjonister, eller 

klubbstyremedlemmer og funksjonærer med viktig og lang erfaring. Målgruppen over 50 år er også 

godt representert i familie-teamene til ungdom eller unge voksne med ambisjoner. Andre i målgruppen 

er glade i klassiske konkurransekjøretøy. Noen har gått over til mer touring og fritidsaktiviteter på land 

eller sjø. Målgruppen representerer en stor ressursgruppe med frivillige som ønsker å bidra. 

 

Langsiktige mål 

Vår ambisjon er å: 

Oppnå at 20 prosent av våre medlemmer over 50 år fortsatt utøver idretten 

 Se forøvrig rekrutteringsmål under 6.2 Samlet idrettsaktivitet 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 Seksjon MC skal fortsette sitt arbeide 

med å ha klasser og nivåer som passer 

for alle. 

x 

 

 x  x 

 Seksjon MC skal fortsette å dekke 

kostnader til å oppdatere funksjonærer 

som grenen trenger til sine 

statuskonkurranser og eventuelle 

internasjonale funksjonærer der det er 

aktuelt. (Dekkes på grenbudsjett) 

x x x x x 
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 Seksjon MC skal sette av 

søknadsbaserte midler til 

breddearrangementer som ivaretar barns 

interesser på en god måte. (Dekkes på 

grenbudsjett) 

 

x x 

 

x x x 

 Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

Forventninger: 

 Seksjon MC forventer en revidering av IPD der medaljer i veteranklassene i internasjonale 
mesterskap vektlegges. 

 

IPD om «Kvinneidrett» 

Målgruppen er kvinner i alle aldre. Norge skal beholde og videreutvikle sin posisjon som et 

foregangsland når det gjelder kvinner og motorsport, nasjonalt og internasjonalt. 

NMF skal bidra til å utvikle kvinnelige utøvere som ønsker å satse mot toppen, Forbundet skal også 

arbeide for etablering av egne kvinneklasser og bærekraftige NM for kvinner i grener der det er 

naturlig. 

Totalt er 17 prosent av våre aktive utøvere kvinner. Medlemsstatistikken viser at selv om antall 

medlemmer total øker er netto antall kvinner gått ned med 239 kvinner fra 2012 til 2016. Størst frafall 

er i aldersgruppen 13-19 år, mens det er blant de aller yngste er den prosentvise avgangen høyest 

selv om antallet her er lavt. Størst kvinneandel er innen båtsport og snøcross. Lavest i radiostyrt 

motorsport. 

 

Langsiktige mål 
Ambisjonen er å øke rekruttering: 

 Ambisjonen er å øke andelen kvinnelige lisensierte utøvere fra 8,5 prosent i 2017 til 12,5 
prosent i 2021 
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Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC skal fortsette å ha egne 

klasser for kvinner, samt fortsatt legge til 

rette for at grenene har individuelle behov 

når det kommer til krav om antall 

deltagere for å få «tellende klasse». 

x 

 
 x  x 

 

Det må igangsettes tiltak for å øke 

forståelsen for hva jenter/kvinner 

vektlegger og synes er attraktivt i 

motorsporten. Seksjon MC skal iverksette 

en spørreundersøkelse for å danne oss 

et bilde av dette før andre tiltak vurderes. 

10    10 

 

Det skal settes av midler øremerket 

kvinner i flertallet av grenene sine 

budsjetter. (Enten til egne satsninger som 

f.eks Dirt Bike Girls eller i form av 

søknadsbaserte midler for klubber som 

avholder spesielle tiltak for kvinner. 

 
x 

 
 x x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x 10 

 

 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at prosjekter som allerede eksisterer videreføres. Eks «dirtbike girls» 
og «støttegruppa for kvinnetrial» sine aktiviteter.  

 

 

IPD om «Integrering» 

Å speile mangfoldet i samfunnet er viktig mål for norsk idrett. Herunder arbeide for å ha aktiviteter i 

idrettstilbudet som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne og medlemmer med ulik etnisk 

bakgrunn. 

 Vårt arbeid skal kjennetegnes av tilrettelegging for integrering 

 Utarbeide en plan for rekruttering av nye medlemmer med fokus på å øke mangfoldet 

 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at prosjekter som allerede eksisterer i klubbene videreføres. 
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IPD om «Touring og fritidsaktiviteter» 

Vårt forbund har også ansvar for bruk av motorkjøretøy i fritid og til rekreasjon, og i relasjon til våre 

medlemskap i internasjonale forbund. Touring og fritidsaktivitet omfatter motorsykkel, snøcooter og 

fritidsbåter. For mange av våre medlemmer er dette også et viktig område. Samtidig representerer 

touring og fritidbrukere også et rekrutteringspotensiale til idrettsaktivitet. Trafikksikkerhet og 

sjøsikkerhet er sentrale tema. Mange av våre medlemmer har betydelig transport i forbindelse med 

sine idrettsaktiviteter. 

 

Langsiktige mål 
 Etablere langsiktig samarbeid om felles mål med organisasjoner som arbeider med trafikk- og 

sjøsikkerhet, og som har disse feltene som spesialkompetanse 

 Oppnå utvidelse av hjemmel i motorsportforskriften slik at det også kan tilbys førerutviklings- 
og høyhastighetskurs med registrerte kjøretøy for veg 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC har innledet et arbeide med 

NMCU om gruskurs, og dette arbeidet 

må utvikles/videreføres. Det må ses i 

sammenheng med IPD sine mål om 

forenklet medlemsskap/lisens. Seksjonen 

vil utarbeide et konsept som skal testes i 

ulike klubber. Klubber som deltar som 

«pilot-klubber» vil kunne søke om 

økonomisk støtte for gjennomføring. 

 

 
30  30 60 

 

Seksjon MC vil være positive til å 

samarbeide med klubber/regioner rundt 

tiltak på området dersom noen har 

prosjekter de ønsker oss involvert i. 

x x x x x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x 60 

 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at prosjekter som allerede eksisterer i klubbene/region videreføres. 
 

 

IPD om «Toppidrett og eliteidrett» 

Toppidrett og eliteidrett er begreper som nyttes for all konkurranseidrett som tilhører det høyeste 

nivået internasjonalt. Vi benytter Olympiatoppens definisjon av toppidrett:  

«Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig 

av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt 

toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse». 

Olympiatoppens tilbud og stipender retter seg mot idrettsgrener hvor fysiske kapasiteter er avgjørende 
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for å oppnå internasjonale prestasjoner. For flere av våre idretter er det ikke fysiske kapasiteter som er 

avgjørende for resultater, men samspillet med mestring av teknologien. For å skille begrepene 

definerer vi teknologiorienterte grener på internasjonalt nivå som «eliteidrett». I vårt forbund skal 

prinsipielt de samme systematiske målprosesser legges til grunn i begge kategorier. Myndighetenes 

finansiering til toppidretten går over såkalte «Post 4-midler» i statsbudsjettet, og kanaliseres gjennom 

NIF og Olympiatoppen. Dette fører til av våre eliteidrettsgrener faller utenfor myndighetenes 

finansieringsordning. 

 

Langsiktige mål 

 Ambisjonen er at vi som idrettsforbund oppnår et relativt stabilt prestasjonsnivå uavhengig 
av gren, målt i medaljer sammenlagt i junior og seniormesterskap i Nordisk, EM og VM, 
samt andre viktige internasjonale mesterskap med tilnærmet lik status. Årlige mål settes av 
forbundsstyret 

 Ambisjonen er å øke antall utøvere med stipend fra Olympiatoppen fra tre utøvere i 2017 til 
fem utøvere i 2021 

 

Seksjonene utarbeider sine langsiktige ambisjoner per gren, herunder antallet av hvor mange utøvere 

i målgruppen 13 - 19 år som skal rekrutteres til nye toppidretts- og eliteutøvere pr år  

 

 

Delmål for MC: 

No Målsetninger 
Handlingsplan 18-20 Handlingsplan 20-22 

Tot: 
Utg. 2018 Utg. 2019 Utg. 2020 Utg. 2021 

 

Seksjon MC vil etter strategi for 

toppidrett og eliteidrett ha grenvise 

mål. 
x x x x x 

 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC har prosjektledelsen i 

arbeidet med ny toppidrett/eliteidretts 

strategi. Arbeidet sluttføres ved 

årsskiftet 2019 og strategien vil 

gjelde fra 2020-2025.  

x x x x x 

 

Seksjon MC vil i våre grener arbeide 

etter føringene i denne strategien og 

igangsette de nødvendige 

kartlegginger. 

x x x x x 
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Seksjon MC vil opprettholde dagens 

satsninger i 2019 men tilpasse de ny 

strategi.  
x x x x x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x x 

 

Forventninger: 

-Seksjon MC forventer medaljeoversikt ved endt sesong rapportert fra administrasjonen. 

-Seksjon MC forventer at det avsettes midler til å ansette en ressursperson for å jobbe med 

markedsrelasjoner og sponsorer.  

 

 

IPD om «Helse, sikkerhet og antidoping» 

Langsiktige mål 
Våre ambisjoner er å: 

Etablere gode rutiner for registrering av skader for å utarbeide bedre målrettede tiltak for 

skadeforebygging og sikkerhetsarbeid 

NMF, særforbund og underliggende ledd skal til enhver tid etterleve NIFs retningslinjer for bruk og 

servering av alkohol. Forbundet vil i kommende periode arbeide for at disse retningslinjer gjøres kjent 

og akseptert i sine særforbund og grener. 

 Vår ambisjon er å være et rent særforbund i tråd med antidoping-konseptet til NIF, og 
arbeide for at 50 prosent av våre idrettsklubber har sluttet seg til konseptet «rent idrettslag» 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC vil fortsette å ha en 

konservativ holdning til alkohol, og bistår i 

arbeidet med å formidle gjeldende 

retningslinjer videre ut i organisasjonen 

etter forbundsstyret har lagt en plan for 

sitt arbeide på området. 

x x x x x 

 

Seksjonen skal i alle grenbudsjetter sette 

av midler til sikkerhetstiltak. x x x x x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x x 

 
Forventninger: 

 Seksjon MC forventer at informasjon og opplæring rundt anti-doping er en del av avtalen med 
kontraktsfestede utøvere i NMF, og at administrasjonen holder seg løpende oppdatert i 
arbeidet og eventuelle nye retningslinjer fra overordnet organ slik som NIF eller WADA. 

 Seksjon MC forventer at forbundsstyret arbeider med å gjøre NIF sine retningslinjer rundt bruk 
og servering av alkohol kjent. 
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Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at forbundsstyret og/eller administrasjonen tar tak i ambisjonene om 
«rent idrettslag» på overordnet nivå. 

 

 

IPD om «Idrettsarrangementer» 

Vi skiller mellom publikumsdrevne arrangementer og utøverdrevne arrangementer. Det ligger i 

navnet at publikumsdrevne arrangementer tiltrekker en større mengde publikum, og er ofte basert på 

toppidrettsprestasjoner. Toppidretten er en viktig del av vår tids underholdnings- og populærkultur 

med kjente utøvernavn og kan ha stor økonomisk betydning for bykommuner og lokalsamfunn. 

Utøverdrevne arrangementer utgjør størsteparten av våre konkurranser og arrangementer, hvor våre 

utøvere og familier utgjør både deltakere og publikum. Dette kan være både NM-statuskonkurranse 

eller breddearrangementer. 

Langsiktige mål 

I tråd med vår visjon er våre ambisjoner: 

 Legge til rette for at klubbene skal kunne gjennomføre store og attraktive 
publikumsarrangementer, minst ett hvert år innen hver seksjon 

 

 

Delmål for MC: 

No Målsetninger 
Handlingsplan 18-20 Handlingsplan 20-22 

Tot: 
Utg. 2018 Utg. 2019 Utg. 2020 Utg. 2021 

 
VM trial 

  x     x 

 
EM speedway 2019 

 x   x 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC vil på gren-nivå sette av 

midler til de to planlagte internasjonale 

mesterskap i Norge. Seksjonen vil også 

vurdere om noen av seksjonens «felles 

midler» skal gå til dette formålet. 

x  x  x 

 

Seksjon MC skal aktivt ta del i NM-veka 

arrangementet, samt Ullevål Extreme 

(dersom dette planlegges igjen) og se på 

mulighetene for deltagelse på MC-

messa/Oslo Motorshow. (Dette 

finansieres på grenbudsjett) 

x  x   
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Grenene i seksjonen skal jobbe videre 

med å utvikle sine konkurransekonsepter 

slik at disse blir mer publikumsvennlige 

og enklere for media å dekke. (Andre 

konkurranseformater enn i dag bør testes 

ut før de eventuelt implementeres.) 

 x  x x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x x 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at forbundsstyret får på plass et arrangementsutvalg, som kan bistå i 
arbeidet. 

 

 

IPD om «Kommunikasjon» 

Inkluderer markedsføring, informasjonsarbeid (PR) og internkommunikasjon. 

 

Langsiktige mål 

Våre ambisjoner er å: 

 Øke kjennskapen til NMF i befolkningen fra 54 prosent i dag til 57 prosent i 2021 (hjulpet 
kjennskap) 

 og vår organisasjon i befolkningen, som har godt inntrykk av motorsporten, fra 30 prosent 
til 33 prosent i 2021 

 Øke medlemmenes tilfredshet med den interne informasjonen forbundet leverer, fra 4 
poeng til 4,5 poeng i 2021 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC vil vurdere å fortsette 

video-prosjektet med kort-videoer fra 

utøvere dersom det har positiv effekt 

når disse publiseres. 

 

 
10  10 20 

 

Seksjon MC vil sette av midler til 

«bakvegg» til premieutdeling på alle våre 

NM/NC arrangement, slik at det blir en 

helhet og NMF sin logo er på alle bilder 

som blir tatt av pallen. (max 2 stk pr gren) 

70    70 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
90 

  

Forventninger: 

 Seksjon MC forventer at administrasjonen sammenfatter relevant informasjon på en slik måte 
at det er enkelt for klubbene å videreformidle informasjon ut til sine medlemmer. 
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 Seksjon MC forventer at det investeres i en resursperson som utelukkende jobber med 
markedsrelasjoner og sponsoravtaler. 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen hyppig oppdaterer NMF sine nettsider med 
informasjon, og at våre søknadsbaserte prosjekter blir kommunisert ut etter avtale med 
seksjonen. 

 Seksjon MC forutsetter at vår møteplan, møtedokumenter og protokoller publiseres i tråd med 
vår styreinstruks. 

 Seksjonen forutsetter at de vedtak og tiltak som gjøres i seksjonen kommuniseres ut på en 
slik måte at alle interessenter opplever sitt informasjonsbehov ivaretatt. 

 Seksjonen forutsetter at administrasjonen utarbeider en overordnet kommunikasjonsplan 
både internt og eksternt, og at seksjonen blir invitert til å komme med våre innspill. 

 

 

IPD om «IKT og digitalisering» 

Langsiktige mål 

Ambisjonen er å etablere en langsiktig strategi for IKT og digitalisering som: 

 Effektiviserer våre klubbers operative drift med medlemsregistrering, løpsadministrasjon og 
annen medlemsadministrasjon, som er best mulig integrert med systemer innen norsk idrett 

 Gir løsninger som øker opplevelsen for vårt publikum på våre arrangementer 

 Gir mulighet for fjernundervisning for alle våre kurs og utdanningsprogrammer 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 

2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC skal sette av midler til 

livestream av utvalge av våre 

arrangementer både overordnet og på 

grennivå. Samarbeide med de andre 

Nordiske forbundene vurderes innledes. 

 50  50 100 

 

Seksjon MC skal gjennom grenenes 

budsjetter avsette midler til live-

resultatservice på utvalgte av våre 

greners arrangementer. 

 x  x x 

 

Seksjon MC har søkt om midler til 

webinarutstyr, og vil følge opp at dette 

kommer på plass innen sommeren 2019. 
 x x  x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x 100 

 

Forventninger:  

 Seksjon MC forventer at nøkkelpersoner i grenene gis tilgang til testversjonen av SAS og 
deltar i utviklingen. 
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Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at SAS videreutvikles og at det kontinuerlig gis tilfredsstillende 
opplæring for brukerne i alle ledd. 

 

 

 

IPD om «Idrettsanlegg og teknologi» 

Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for idrettsaktiviteten, og helt sentralt i strategien for 

rekruttering, gode arrangementer, og kostnadseffektiv drift. Behov og anleggsdekning har store 

ulikheter ulike steder i landet avhengig av idrettsgren. Særlig har høyfartsgrener som motorsykkel og 

båtsport dårlig dekning. Støykonsekvenser er vår største utfordring får å etablere våre idrettsanlegg i 

nærhet til befolkning. Kommunale planprosesser er lange og krevende. I mange kommuner er også 

etterslepet av spillemidler stort. Elektrifisering gir oss en ny mulighet for etableringer i bystrøk. 

Elektrifisering i kombinasjon med nærmiljøanlegg og barneidrett kan ha stort potensial. Potensialet i 

radiostyrt motorsport er trolig også stort. Satsing på sambruk av anlegg med andre idrettsgrener, eller 

utvikling av flerbruksanlegg er også en viktig vekststrategi for å øke antallet ”idrettsflater”. 

 

 

Langsiktige mål 

Vi skal arbeide for at våre idrettsanlegg og idretter blir tilgjengelig for størst mulig del av 

befolkningen. Våre ambisjoner er: 

 Etablere minst et nytt fast samarbeid hvert år, om flerbruk av asfaltbaner, mellom en av 
våre idrettsklubber og klubber i andre forbund 

 Bistå våre klubber med å etablere minst en ny speedway-bane innen 2021 

 Få regulert minst et areal i en av de store byene til miljømotorsportanlegg, utendørs eller 
innendørs.  

 Etablere minst et nærmiljøanlegg hvert år for barneidrett og rekruttering 

 Oppnå gjennomslag for spillemiddelfinansiering for ladestasjoner, og anleggsmaskiner for 
vedlikehold av motorsportanlegg 

 Implementere støymålinger som fast rutine ved alle statuskonkurranser 
 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC skal dokumentere 

støymåling ved utvalgte av våre 

statuskonkurranser. 

x x x x x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x x 

 

 

Forventninger:  

 Seksjon MC forventer at administrasjonen ferdigstiller anleggsregisteret.  
 

 



 
 

 

Seksjonsårsmøte motorsykkelseksjonen 2018 

Side 84 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen samler data fra våre støymålinger. 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen har kompetanse til å nå de langsiktige målene i 
IPD under «idrettsanlegg og teknologi» og at prosessene drives derfra i samarbeide med 
aktuelle klubber. 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen og/eller aktuelle fagutvalg utarbeider en mal til 
klubbene på hvordan aktiviteter for barn på el-kjøretøy i de store byene kan gjennomføres. 

 

 

 

IPD om «Kompetanseutvikling» 

Kompetanseutvikling har tre viktige tema: utdanning, klubbutvikling og integrering 

Norges Idrettsforbund har også klare ambisjoner om kunnskapsutvikling:  

”Norsk idrett skal være en lærende organisasjon som vektlegger et bredt anlagt forsknings- og 

utviklingsarbeid, implementerer ny kunnskap og løpende evaluerer nøkkelfunksjoner for å levere 

kvalitet til medlemmene”, jmf NIF-IPD, 7.2 

Utdanning 

Vår idrettsorganisasjon har et betydelig samfunnsansvar, og hele vår organisasjon, inklusive våre 

idrettsklubber har et ansvar for at vi har forsvarlig kompetanse i alle ledd. Dette gjelder særlig i forhold 

til vårt idrettstilbud til barn og ungdom, og at våre medlemmer utøver risikoidretter. Idrettstilbudet skal 

være tilpasset alder, fysisk utvikling og ferdighetsnivå innenfor trygge og stimulerende miljøer. På alle 

nivåer i organisasjonen er det også behov for at personer i ledendeverv er godt kjent med sine 

formelle forpliktelser, og evner å ta et overordnet ansvar for vår virksomhet. I samfunn i kontinuerlig 

endring er utdanning og kompetanseutvikling en kontinuerlig prosess. Tilgjengelighet til kurstilbudet 

over hele landet er en viktig suksessfaktor. 

 

Langsiktige mål for utdanning 

Våre ambisjoner er: 

 At vi skal tilby kurs som dekker hele vårt kompetansebehov, enten direkte, via 
idrettskretsene eller andre samarbeidspartnere. Herunder: styre- og organisasjonsarbeid, 
funksjonærer, trenere, lisenser, arrangementer, klubbøkonomi og idrettsfinansiering, media 
og kommunikasjon, idrettsspesifikke temaer med mer 

 At alle kurs er tilgjengelig i hele landet via fjernundervisning eller e-læring 

 At minst en skole til tilbyr motorsport som idrettslinje, for ungdom 16 – 19 år 
 

 

Forventninger:  

 Seksjon MC forventer at administrasjonen (evt. i samarbeide med KRUTI) fremmer forslag om 
en overordnet strategi for kursing og kompetanseutvikling i NMF. Spesielt bør det ses på: 

 «Selvkostprinsippet»  

 Hvilke kompetanse/kurs vi trenger i NMF og hva vi kan få fra idretten/kretser forøvrig 

 Ansvarsfordeling mellom administrasjon, region, seksjon og gren 

 Økonomi – hvem skal betale for hva? 
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Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at webinarutstyret som kjøpes inn tas i mot, og brukes aktivt både i 
utdanning og i kommunikasjonen med NMF sine medlemmer. 

 

 

IPD om «Klubbutvikling» 

De frivillige med verv i idrettsklubbene er viktige formidlere av vår ”lidenskap”, kultur og kompetanse 

om motorsport, og er viktige rollemodeller for våre medlemmer. Våre idrettsklubber skal legge til rette 

for at alle utøvere har et tilbud om idrettsglede på trening og i arrangementer innenfor trygge rammer. 

Idrettsanleggene eies eller disponeres normalt av idrettsklubbene selv. Kostnadseffektive anlegg, 

gode og brukervennlige datasystemer for medlemsadministrasjon og arrangementer, er vesentlige 

elementer for effektiv klubbdrift. Idrettsklubbenes lønnsomhet og økonomiske situasjon er avgjørende 

for å utvikle et godt lokalt idrettstilbud. 

NMF skal bistå med klubbutvikling og kompetanseheving for bedre klubbenes treningstilbud, 

arrangementer, medlemsadministrasjon, anleggsforvaltning og økonomi. 

NMF skal også legge til rette for at idrettsklubbene skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle lokale 

og regionale arrangementer, både i antall, variasjon og kvalitet. 

 

Langsiktige mål for klubbutvikling 

Våre ambisjoner er å: 

 Tilrettelegge for enklere rekrutteringsrutiner, slik at våre idrettsklubbers vurdering av 
rutinene øker fra 3,1 poeng i 2017 til 5,0 poeng i 2021 

 Å gi opplæring og bedre informasjon, slik at våre idrettsklubber i større grad kan svare på 
medlemmers spørsmål direkte – og andelen medlemmer som må kontakte 
forbundskontoret dermed går ned fra dagens 49 prosent til 35 prosent i 2021  

 Oppnå at 30 prosent av våre klubbstyrer innen 2021 har gjennomført kurs i styrearbeid eller 
annet kurs om ledelse for mer effektiv klubbdrift og utvikling 

 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

.Seksjon MC skal på nytt fremme saken 

om utvidelse av tiden på 

opplæringslisensen. 

 

 
x   x 

 

Seksjonen skal vurdere om alle våre 

spesialreglement oppfattes som 

«forståelige» og «ryddige». Dersom det 

ikke er tilfelle skal man igangsette 

revisjon med hensikt å oppnå dette. 

x  x  x 

 Seksjon MC skal jobbe for god klubbdrift  50  50 100 
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der medlemmene har et aktivitetstilbud 

hele året. Det vurderes å arrangere kurs 

rundt klubbutvikling, eller en løsning med 

subsidiering av utgifter for klubber som 

har gjennomført dette via klubbutviklere 

eller idrettskrets. 

 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x 100 

 
 

 

Forventninger:  

 Seksjon MC forventer at klubbledermøtet på MSK også brukes til erfaringsutveksling, ikke 
bare ren informasjon. 

 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen bistår klubbene med informasjon om hvor/hvordan 
de kan gjennomføre kurs som nevnt i IPD under langsiktige mål for klubbutvikling. 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen sørger for at alle våre reglement er «språk-
vasket» slik at definisjoner/navn/begrep er likt i alle reglementer, samt at alle våre reglementer 
har felles profil. 

 Seksjon MC forutsetter at administrasjonen tar initiativ til, og involverer seksjonen(e) i revisjon 
av felles reglement/bestemmelser, slik som barneidrettsforskriften, miljøreglementet etc.  

 

 

 

 

 

IPD om «Organisasjon» 

Vår organisasjon er kompleks med fire underliggende særforbund eller seksjoner, med hvert sitt 

styrende organ. I tillegg til et felles forbundsting hvert fjerde år, er det også fire årsmøter hvert andre 

år i hver seksjon. I tillegg kommer tingvalgte utvalg, fagutvalg og administrasjonen (forbundskontoret). 

Norsk idrett og vårt eget forbund har omfattende og krevende regelverk.  

 

Totalt blir dette et komplekst landskap med mange tillitsvalgte, funksjonærer, klubbledere og ansatte, 

hvor alle har et ansvar og en rolle. Det er krevende å få oversikt over hvem som har ansvar for hva. 

Hvordan er samspillet, og hvor er den kompetansen og beslutningene man søker. Både for å drive 

daglig idrettsaktivitet, og ikke minst for å kunne påvirke og bidra organisatorisk i det idrettspolitiske 

demokratiet og samspillet. 

Med begrensede ressurser er det også vesentlig at forbundet har en kostnadseffektiv organisasjon 

som må balanseres mot kvalitet i forbundets aktiviteter. Norsk idrett mottar betydelig offentlig 

finansiering og effektivisering av intern ressursbruk er et viktig mål i norsk idrett (NIF). 

Kvinnerepresentasjon er et annet tema som norsk idrett har på dagsorden. Vårt forbund bør ha 

ambisjoner som er i tråd med norsk idrett. 
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Organisasjonsutvikling vil være en konstituering prosess ledet av forbundsstyret. 

 

 

Langsiktige mål 

 Våre medlemmers opplevelse av åpent demokrati skal forsterkes og den interne 
omdømmeundersøkelsen skal vise en økning fra 3,5 poeng i 2017 til 4,5 poeng i 2021 (se 
også under mål under verdigrunnlag) 

 Det skal prøves ut nye former for involvering av våre idrettsklubber og prosesser, på tvers 
av seksjoner og grener i større politiske prosesser og saker før årsmøter og ting  

 Vår organisasjon skal være kostnadseffektiv, og ambisjonen er at andelen av forbundets 
administrative kostnader i forhold til totale inntekter skal være blant de ti beste 
fleridretts/særforbund organisert i NIF 

 Vår ambisjon er å øke kvinneandelen i alle styrende organer fra totalt 38 prosent til 50 
prosent i 2021 

 NIFs åpenhetsutvalgs forslag og anbefalinger innarbeides i IPD. Det gjennomføres 
nødvendige lovendringer for å følge opp prinsippene. 
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Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC vil ved forberedelsene til 

neste årsmøte (2020) ta del i arbeidet 

med nytt IPD som skal presenteres på 

tinget (våren 2021). Der vil klubbene 

involveres, og på den måten får også 

seksjonen involvering fra klubbene med 

synspunkter på hvilke 

områder/målsetninger de mener NMF 

sine styrer skal arbeide med. 

 

 

 
  30 30 

 

Seksjon MC skal utarbeide et eget 

dokument som gis til nye tillitsvalgte i vårt 

styre. Dette skal hjelpe nye tillitsvalgte 

med å sette seg inn i rollen, ansvar og 

arbeidsoppgaver som gjelder for 

grenledere i vår seksjon. 

x  x  x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x 30 

 

Forventninger:  

 Seksjon MC forventer at det årlig gjennomføres analyser/spørreundersøkelser, slik at vi 
underveis i perioden kan styre tiltakene våre. 

 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at de regionale kompetanseutviklerne tar for seg områder med 
kompetanseutvikling som er spesielle for NMF (eks. SAS) og at klubbene kan benytte seg av 
idrettens tilbud utover dette. 

 

 

 

IPD om «Nasjonale og internasjonale forbund» 

Norges Idrettsforbund (NIF) 

Som særforbund er vi forpliktet i forhold til lover og reguleringer gitt av NIF, samt NIFs Idrettspolitisk 

Dokument som vedtas av idrettstinget hvert fjerde år. NMF vil lojalt følge de demokratisk bestemte 

rammene som NIF setter for særforbundene. Samtidig vil NMF bruke sin demokratiske rett til å delta i 

utformingen av disse rammene. 

Anerkjennelse av våre idretter er like viktig innen norsk idrett som i samfunnet for øvrig. Det er derfor 

viktig å arbeid for at styrende organer i NIF har kompetanse om motorsport. 

Vår ambisjon i Norsk idrett er å fremme en idrettsstyrekandidat med bakgrunn fra motorsport til 

Idrettstinget i 2019 
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Internasjonale forbund 

Forbundet er medlem av forskjellige internasjonale forbund, hvor særidrettene i våre avdelingsforbund 

engasjert i den idrettslige utviklingen. Disse medlemskapene forplikter NMF, og da særlig i utforming 

og regelverk for utøvelse og anlegg. En aktiv deltakelse i idrettsdemokratiet internasjonalt sikrer oss 

medinnflytelse. 

I internasjonale forbund har vårt forbund blitt lagt merke til for arbeidet rundt åpent demokrati og fått 

anerkjennelse for tilrettelegging for kvinneidrett. Disse temaene bør styrkes fremover, også gjennom 

samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner. 

 

 Vår ambisjon er styrket representasjon i FIM og opprettholdelse av god representasjon i FIME 
og UIM. 

 Vår ambisjon er å få IFMAR innmeldt i Sportaccord innen 2019. 
 

Delmål for MC: 

No Målsetninger 
Handlingsplan 18-20 Handlingsplan 20-22 

Tot: 
Utg. 2018 Utg. 2019 Utg. 2020 Utg. 2021 

 

Ny plan av plan for internasjonalt arbeid i 

NMF. 

Roller, ansvar, myndighet og økonomi er 

sentrale punkter i dette arbeidet. 

Seksjon MC skal være sentrale og bistå i 

arbeidet med utarbeidelse av denne 

planen. 

x    x 

 

Tiltak: 

No Tiltaksområder 
2019 2020 

BUD 
1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 

 

Seksjon MC stiller seg disponibel, og skal 

delta i arbeidet med revisjon av plan for 

internasjonalt arbeide. 

 

x    x 

 
Delbudsjett (Grenene har egne separate 

budsjetter.) 
x x x x x 

 

 

Forventninger:  

 Seksjon MC forventer at de andre seksjonene også er opptatt av å få gjennomført arbeidet 
med revisjon av plan for internasjonale arbeid. 

 Seksjon MC forventer å bli tatt med i prosessen med å fremme en kandidat til idrettsstyret i 
2019. 

 

Forutsetninger: 

 Seksjon MC forutsetter at forbundsstyret igangsetter prosessene med revisjon av plan for 
internasjonalt arbeide og prosessen med å finne en kandidat til idrettsstyret. 
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7.4 Økonomi og finanseringer (budsjett) 

7.4.1 Økonomifordeling 

Motorsykkelseksjonen fordeler tildelte midler (budsjett) mellom grenene etter en vedtatt modell basert 

på måloppnåelse på noen prioriterte områder. Det tas av et beløp til seksjonens felleskostnader før 

fordeling på grener 

De enkelte kriteriene vektlegges på prosentbasis. 

Kriteriene er: 

1: Grunntilskudd   100 000 
Fast sum uavhengig av grenens størrelse. 

Kostnader ved å ha en gren. 

2: Lisenser pr 1. 

oktober (betalte) 

Antall voksne (20 år og eldre) 20 % 
Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 

antall lisenser inkl.opplæring (ikke avsluttede) 

multiplisert med antall lisenser i grenen 
Antall barn og ungdom (5 - 19 

år) 
25 % 

3: Nasjonale 

konkurranser 

Antall stevner i SAS fratrukket 

avlyste arrangementer (samme 

sted, samme helg= en 

konkurranse) 

25 % 

Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 

antall stevner i SAS multiplisert med antall 

stevner i grenen 

4: Antall starter i 

EM/VM 

Enkelstarter antall konkurranser 

(en helg samme sted = en 

konkurranse) 

20 % 

Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 

antall EM/VM-starter multiplisert med antall 

starter i grenen 

5: Kvinneandel 

Andel aktive (SAS-profiler - 

Unike utøvere og lisensierte 

funksjonærer).  

5 % 

Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 

antall kvinner multilisert med antall kvinner i 

grenen 

6: Anlegg   5 % 
Avsatt til seksjonsstyrets disposisjon for å 

fremme anlegg og sikkerhet 

¨ 

 ‘ 
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I 2018 ga dette slikt resultat: 

   
Motocross                 

(inkl FMX og 
Hill) 

Roadracing                 
(inkl 

supermotard 
og mini RR) 

Trial Enduro 

Quadcross                        
(inkl Q 

supermotard 
og Q enduro) 

Track racing Dragbike 

Parameter Tallgrunnlag 
Grunn-

lag 
Beløp 

Grunn-
lag 

Beløp 
Grunn-

lag 
Beløp 

Grunn-
lag 

Beløp 
Grunn-

lag 
Beløp 

Grunn-
lag 

Beløp 
Grunn-

lag 
Beløp 

1: 
Grunntilskudd 

700 000   100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000 

2: Lisenser pr 
1. oktober 
(betalte) 

525 474 4 284 1 978 
242 
621 

818 100 336 357 43 790 884 108 431 109 13 370 64 7 850 74 9 077 

656 843 3 612 2 172 
394 
979 

54 9 820 715 130 023 436 79 287 167 30 369 51 9 274 17 3 091 

3: Nasjonale 
konkurranser 

656 843 125 37 
194 
426 

6 31 528 42 220 699 11 57 802 5 26 274 17 89 331 7 36 783 

4: Antall 
starter i 
EM/VM 

525 474 260 88 
177 
853 

13 26 274 88 177 853 17 34 358 24 48 505 27 54 569 3 6 063 

5: Kvinneandel 131 369 724 374 67 862 54 9 798 131 23 770 88 15 967 49 8 891 14 2 540 14 2 540 

6: Anlegg 131 369   39 411  15 326  15 326  15 326  15 326  15 326  15 
326 

Sum budsjett 3 327 372   1 217 150  293 082  711 461  411 172  242 
735 

 278 890  172 881 

Budsjett 2017 3 310 768   1 180 038  282 631  773 748  415 417  212 105  243 378  203 450 

Endring i % fra 
2017 

   3 %  4 %  -8 %  -1 %  14 %  15 %  -15 % 

 

Det tas utgangspunkt i en tildeling til MC seksjonen på 3 900 000,- (fjorårets tilskudd + 3%) i 2019 og 

en tilsvarende økning i 2020 

Alle grenledere må føre skyggeregnskap fortløpende i perioden, og benytte Visma til reiseregninger 

og attestasjon av bilag. 

 

7.4.2 Prosjekter 

Seksjonen vil innføre prosjektregnskap, og sette av midler til prosjekter som kan løpe over flere 

perioder. Ikke disponerte midler i seksjonen vil ved neste år budsjetteres i posten for prosjektmidler. 

Posten for prosjektmidler vil også reduseres tilsvarende dersom det allerede har påløpt kostnader i 

oppstartede prosjekter året før. 

Ved oppstart av prosjekter tildeles budsjett for prosjektets forventede levetid uavhengig av 

regnskapsår. Seksjonsstyret avsetter en prosjektramme hvert år til prosjektfinansiering. Prosjekter 

som har verdi på tvers av seksjoner tildeles og finansieres av forbundsstyrets utviklingsbudsjett. 

Utviklingsprosjekter skal være forankret i ambisjoner i IPD eller seksjonens handlingsplan. 

 

Liste over søkbare prosjekter på seksjons-nivå: 

 Innkjøp av støymålingsutstyr mot avtalt dokumentasjon på målinger. 
 

 Seksjon MC skal etablere en ordning der man kan søke på midler etter å ha gjennomført ulike 
tiltak for barne-treninger (etter godkjent plan. Eks. revisjon av Dundrik cup’en.) 
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 Seksjon MC har innledet et arbeide med NMCU om gruskurs, og dette arbeidet må utvikles og 
videreføres. Det må ses i sammenheng med IPD sine mål om forenklet medlemsskap/lisens. 
Seksjonen vil utarbeide et konsept som skal testes i ulike klubber. Klubber som deltar som 
«pilot-klubber» vil kunne søke om økonomisk støtte for gjennomføring. 

 

 Seksjon MC skal legge til rette for god klubbdrift der medlemmene har et aktivitetstilbud hele 
året. Det vurderes å arrangere kurs rundt klubbutvikling, eller en løsning med subsidiering av 
utgifter for klubber som har gjennomført dette via klubbutviklere eller idrettskrets. 
 

 

Liste over prosjekter på gren-nivå: 

 Alle grener i seksjon MC skal i grenenes budsjetter sette av midler til 
treningssamlinger/sommerleir etc 
 

 Seksjon MC skal gjennom sine grenbudsjetter sette av søknadsbaserte midler til 
breddearrangementer som ivaretar barns interesser på en god måte. 
 

 Det skal settes av midler øremerket kvinner i flertallet av grenene sine budsjetter. (Enten til 
egne satsninger som f.eks Dirt Bike Girls eller i form av søknadsbaserte midler for klubber 
som avholder spesielle tiltak for kvinner. 
 

 Seksjon MC skal gjennom sine grenbudsjetter sette av midler til livestream av utvalgte av våre 
arrangementer. Samarbeide med de andre Nordiske Forbundene vurderes innledet. 

 

 Seksjon MC skal gjennom grenenes budsjetter avsette midler til live-resultatservice på 
utvalgte av våre greners arrangementer. 
 

 Seksjon MC skal gjennom sine grener sette av midler til å fremme kvaliteten på våre 
statuskonkurranser (NM/NC) 

 

Liste over konkurranser som skal utlyses i perioden: 

 Seksjon MC skal utarbeide et «rekrutter en venn» konsept, og utlyse en konkurranse med 
hvem som har klart å rekruttere flest. Vinneren vil få en pengepremie (1-3.plass) 
 

 Seksjon MC skal lage et overordnet «åpen dag-arrangement» der alle klubber som deltar vil 
være med i trekningen av en pengepremie (1-3.plass) Seksjonen 
 

 Seksjon MC skal gjenta en konkurranse om kort-videoer fra utøvere dersom pilotprosjektet fra 
høsten 2018 vurderes som en suksess. 
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8 Valg 

8.1 Valgkomiteens innstilling 
  

                                                                                                                                                 

Seksjonsstyreleder Emilie Westbye  Trøgstad MCK        Gjenvalg 

Nestleder MC Bjørn Hovden Asker Motorsportklubb Ny posisjon 

Grenansvarlig Motocross Harald Tufthaug Borg MCK                Gjenvalg      

Vara Motocross Arild Sande Lunner MS Gjenvalg 

Grenansvarlig Trial Roald Stenvik Vaulali trialklubb Ny 

Vara Trial 
Vidar 

Christensen 
Gjerstad trialklubb Ny 

Grenansvarlig Roadracing 
Anita Traasdahl 

Sæter 
Rakkestad  MCK     Gjenvalg 

Vara Roadracing Trond Rusten Borg MC Ny 

Grenansvarlig Enduro  Asbjørn Sletholt Flittig MX-ATV Ny 

Vara Enduro Vibeke Wiik Enebakk Motorsportklubb Ny 

Grenansvarlig Track Racing     

 Vara Track Racing    

Grenansvarlig Quad    

Vara Quad    

Ungdomsrepresentant 
Andreas 

Øksenholt 
 Re Motorsport Ny posisjon 

Vara Mette Fidje Kristiansand Trialklubb Ny 

  

 

 

Posisjon Navn Klubb-  Status 
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Prosessen: 

Valgkomiteen har fulgt instruks for valgkomite som er utarbeidet. Vi har blant annet benyttet oss av 

spørreskjema, og intervjuer av det sittende seksjonsstyrets medlemmer og varamedlemmer. 

Innkomne forslag og nye kandidater er intervjuet av valgkomiteen. Komiteen har hatt flere møter og 

fordelt oppgaver seg imellom, det er benyttet elektronisk verktøy for kommunikasjon mellom møter. 

Det har vært konsensus i innstillingene hele veien.  

  

Valgkomiteen har lagt vekt på følgende kriterier for sin innstilling: 

Kandidatenes kvalifikasjoner i henhold til ledelse, styre og organisasjonsarbeid, at de har nødvendig 

kunnskap og erfaring fra NMF. Det er også vektlagt at kandidatene er representative og for den 

aktuelle gren, men samtidig kan være helhetstenkende for hele MC seksjonen. Gode 

samarbeidsevner og evne til å kommunisere samt støtte og kontakt med eget miljø er også 

vektlagt.  Kontinuitet i styret er også et element som er vurdert som viktig å ivareta. Kjønns 

sammensetningen og valgbarhet er i henhold til NIF/NMFs regelverk. Valgkomiteen har ikke klart å 

rekruttere kandidater bredt geografisk fra alle regioner og ser at det er en viktig å stimulere til økt 

deltagelse fra de andre regionene. Til tross for intensivt arbeid har valgkomiteen har ikke klart å finne 

aktuelle kandidater til vervene i Quad og Track Racing. 

 

8.2 Foreslåtte kandidater og presentasjon av disse 
 

8.2.1 MC Nestleder 

 

Forslagstiller: Asker Motorsportklubb 

Kandidat: 

Navn: Bjørn Hovden  

Klubb: Asker Motorsportklubb 

Kontakttelefon: 90776106  

Epostadresse: bjorn.hovden@icloud.com 

Begrunnelse: 

Bjørn Hovden har vært engasjert i motorsporten gjennom svært mange. Han er selv interessert i å 

påta seg vervet som nestleder i MC-seksjonen. Bjørn har visjoner for motorsporten og tør stå for det 

han mener. Asker MSK mener han kan gjøre en god jobb i dette vervet. 

Mange år som motorsportutøver, foresatt til utøver, funksjonær (stevneleder trial), har innehatt flere 

verv i motorsportklubber, nå grenleder trial.  
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8.3 Valgkommite 
Seksjonsstyret vil fremme forslag på ny valgkomite i løpet av årsmøtet 

 

 

 

 

 


