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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 

 
2.1 Forretningsorden for gjennomføring av seksjonsårsmøte, kombinert 

digital og fysisk deltagelse 
 
2.1.1 Gjennnomføring: 
• Seksjonsårsmøtet ledes av en eller flere valgte dirigenter og skal gjennomføres i samsvar 

med NIFs lov og denne forretningsorden. 
• Enhver som ønsker ordet på seksjonsårsmøtet skal gjøre dette på en av to følgende måter: 

1) Ved digital deltagelse: Meddel i chat om taletid, dirigent vil gi beskjed når ordet er ditt 
2) Ved fysisk deltagelse: Rekk opp hånden med tildelt delegatnummer, dirigent vil gi beskjed 
når ordet er ditt.  

• Ved digital deltagelse skal alle ha mikrofon avslått, og kun på dersom du er gitt ordet av 
dirigenten. Chat skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenter beslutter noe annet: 
- For å be om ordet eller trekke ordet 
- For å stemme 
- For å informere om at man forlater seksjonsårsmøtet 
- For å informere om tekniske problemer 

• Generalsekretæren eller den han bemyndiger til å være sin stedfortreder har tale- og 
forslagsrett, ikke stemmerett.  

2.1.2 Taletid:  
• Delegater kan tegne seg inntil tre ganger på talerlisten i samme sak. Taletiden er begrenset 

til 5 minutter for første innlegg, 3 minutter for andre innlegg og 1 minutt for tredje innlegg. 
• Dirigenten kan beslutte å: 

- Sette strek for inntegning av talere 
- Sette strek for nye forslag 
- Sette begrensning i/øke taletid 

• Seksjonsårsmøtet kan vedta å gi taletid til personer uten talerett 
• Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må når den ber om ordet 

informere om dette og har inntil 1 minutt taletid. 
 
2.1.3 Behandling av forslag på seksjonsårsmøtet 
• 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. 
• Ved digital deltagelse skal punktet over skrives i chatten.  
 
2.1.4 Stemmegivning 
• Vedtak gjøres ved flertall av de avgitte stemmer.  



  Seksjonsårsmøte Båtsport 2020 
 
 
 
 

4 
 

• Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal enten: 
- Skrive i chatten ved digital deltagelse 
- vise ved stemmetegn ved fysisk deltagelse 

• Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at 
legges ut en lenke til avstemming i chatten for de som deltar digitalt og gjort tilgjengelig for de 
som er tilstede fysisk.  

 
2.1.5 Protokoll 
• Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal føres av en eller flere 

valgte sekretærer. 
• I protokollen skal det komme frem følgende: 

- Hvem som har hatt ordet i sakene 
- Hvilke forslag som er fremmet og av hvem 
- Hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak 
- Resultater fra avstemninger, med antall stemmer for og imot – samt. eventuelt blanke 
stemmer. 

• Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er godkjent.  
 

− 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. 

− Blanke stemmesedler forkastes og regnes som ikke avgitt. 

− Forslag og vedtak føres i protokollen med avstemningsresultat. 

− 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. 

 

3 VALG AV DIRIGENT(ER), SEKRETÆR(ER) SAMT TO 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
ÅRSMØTEPROTOKOLL 

 
Seksjonsstyrets innstilling: 
Det gjøres følgende valg: 
1 dirigent:  Kjartan Berland 
1 sekretær:  Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet 

Tellekorps:  Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet 

2 representanter til å underskrive protokollen (etter forslag fra salen) 
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4 BERETNING 
 

1. Innledning 
Årsberetning legges frem som en samlet rapport for perioden 2019-2020. Rapport fra de 
respektive grenene innenfor seksjonen er innarbeidet i seksjonens beretning 

2. Seksjonsstyret 
2.1 Sammensetning 

Seksjonsstyrets sammensetning etter valg i 2018 var: 
Seksjonsstyreleder Morten Bjerknæs Outboardklubben 
Nestleder Mette Moen Knutsen Tvedestrand Racingklubb 
Ungdomsrepresentant Andrine Linja Songe Motorbåtforening 
Vara Gøran Hasle Båtsportklubben sør? 
Grenansvarlig Aquabike Lars Magne Drange Hjellestad Jet Ski Klubb 
Vara Christian Hammernes MK Trondhjem  
Grenansvarlig Circuit Jarle Hagane Songe Motorbåtforening 
Vara Anne Lise Linja Songe Motorbåtforening 
Grenansvarlig Offshore Åsmund Næss Arendal Båtsportklubb 
Vara Nicolay Rylander Arendal Båtsportklubb 

 
Fra Forbundsstyret har Visepresident Joyce Christine Andersen (RE Motorsport) møtt i perioden 
frem til ekstraordinært forbundsting mai 2019. Etter valget i 2019 har Per Christian Skoglund 
(Outboardklubben) stilt som representant, med Carina Drange (Hjellestad Jet Ski Klubb) som 
vara i hele perioden. 
 
Det ble i mai 2019 avholdt ekstraordinært seksjonsårsmøte med valg av nytt styre på sakslisten, 
etter valget ble sammensetningen den samme som ved valg i 2018. 
 
Seksjonsstyreleder Morten Bjerknæs søkte permisjon og fikk innvilget dette av Forbundsstyret 
10. august 2019, nestleder Mette Moen Knutsen har siden dette fungert som seksjonens 
styreleder og representant i Forbundsstyret. Seksjonsstyret vedtok i sitt møte 18. september 
2019 at grenansvarlig Circuit, Jarle Hagane, ville fungere som hennes stedfortreder ved behov.  
 

2.2 Seksjonsstyrets møter og arbeidsform 
Seksjonen har avholdt 15 møter i perioden, 7 i 2019 og 8 i 2020. Møtene har vært en blanding av 
fysiske og digitale møter, med overvekt av digitale møter.  
 
Det ble i 2019 sendt ut 2 medlemsbrev.  
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2.3 Internasjonale verv 
Seksjonen har følgende personer i internasjonale verv og posisjoner: 
Medlem Cominoff Harald Halvorsen 
Medlem utøverkomite Marit Strømøy 
Medlem Aquabike Ivar Schjetlein 
Commissioner Offshore Harald Halvorsen, Per Christian Skoglund 

 
Harald Halvorsen var delegat på Generalforsamlingen i UIM i 2019 og seksjonsstyreleder Mette 
Moen Knutsen i 2020. I tillegg har styrets ordinære medlemmer deltatt på nordisk møte i Sverige 
2019 og Estland 2020.  
 

2.4 Andre forhold 
Seksjonen arrangerte i januar 2019 Sportstreff i Tønsberg med 60 deltagere fra sporten.  

3. Idrett og aktivitet 
3.1 Lisensstatistikk for perioden 

Seksjonen har hatt en nedgang i lisensierte utøvere i perioden, fra totalt 169 i 2018, 130 i 2019 
og 95 i 2020. 
 

 
 
I 2020 ble det gjort en endring i lisenssystemet, treningslisensen og ungdomslisensen ble 
implementert i nasjonal voksen lisens. I tillegg ser vi i 2020 nedgangen i antall internasjonale 
lisenser, dette antar vi er en direkte konsekvens av Covid-19. 
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Fordeling lisenser på gren og lisenstype: 
 

        
 

4. Seksjonens handlingsplan for perioden 
Båtseksjonen vedtok på årsmøte i 2018 å arbeide med følgende områder fra IPD 2017-2021 i 
årsmøteperioden: 

- Samfunnsbidrag 
- Idrett og medlemskap 
- Idrettsarrangementer 
- Idrettsanlegg og teknologi 
- Kompetanseutvikling 

4.1 Samfunnsbidrag 
Fra handlingsplan: 

 
 
Seksjonen har gjennom hele sesongen 2019 jobbet for å opprettholde og skape idrettsglede 
under arrangementer og treninger i regi av NMF eller en av NMFs klubber. Arrangementene har 
jobbet bevist opp mot miljø med bruk av miljømatter og søppelhåndtering. Gjennom samarbeid 
med idrettskretsen i Agder har vi gjennomfør både Circuit og Offshore under Hoveleieren. 
Sesongen 2020 har vært en annerledes sesong og sterkt preget av Covid-19 pandemien.  
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4.1 Langsiktige mål 
⮚ Vårt samfunnsbidrag skal i første rekke bli anerkjent for å skape idrettsglede 

⮚ Vi skal bidra i samfunnet og bli anerkjent for vår utvikling i forbindelse med natur, klima og 

miljø, herunder å bidra i utvikling av båtsporten i forhold til mer miljøvennlige alternativer 

⮚ 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 

⮚ Vi vil arbeide aktivt for å tilrettelegge for et godt samarbeid med offentlige myndigheter.  

 

4.2 Satsningsområder 
⮚ Skape gode samarbeidsplattformer for å fremme sjøsikkerhet 

⮚ Bidra til riktige støyretningslinjer og målinger, samt tilpasning til ny teknologi 

⮚ Arbeide for flerbruksanlegg for å bedre utnyttelse av areal og offentlig finansiering 
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4.1.1 Idrett og medlemskap 
Fra handlingsplanen: 

 
 
Vi har i løpet av perioden fått 118 nye medlemmer i båtsporten og har nå 794 registrerte 
medlemmer. 
 
Vi ønsket Hidra Båtforening sport velkommen som ny klubb i NMF og idretten i 2019, samtidig 
ønsker vi Kristiansand Trialklubb og Outboardklubben velkommen som aquabike-klubb i tillegg til 
sine andre grener i forbundet. 
 
I tillegg har flere klubber utvidet sitt område, hvor vi har gjennomført arrangement på nye 
arenaer, for eksempel NM Offshore i Tønsberg i 2019 og på Hankø i Fredrikstad i 2020. 

 

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

aktive utøvere, trenere, funksjonærer, tillitsvalgte og frivillige. 

5.1.1 Langsiktige mål 
⮚ Vår ambisjon er å øke vår totale medlemsmasse i henhold til IPD. Båtseksjonen skal bidra 

med 4,4% av denne økningen, noe som tilsvarer en økning med 105 medlemmer. 

5.1.2 Langsiktig arbeid 
⮚ Få på plass flere båtsportklubber  

⮚ Få flere av NMF’s medlemsklubber til å ha flere grener.  
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Fra handlingsplanen: 

 
 
Som lisensstatistikken viser har antall lisensierte utøvere sunket i perioden, ikke økt slik målet 
sier det skal. Seksjonen tror at noe av nedgangen har bakgrunn i at flere velger å kjøpe lisens 
kun i den grenen de aktivt kjører og ikke i flere grener. Nedgangen fra 2019 til 2020 begrunnes 
også noe med Covid-19. 

 

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

funksjonærer og tillitsvalgte.  

5.2.1 Langsiktige mål 

⮚ Båtseksjonen skal på lisensområdet bidra med 4,4% av den økning som ligger til grunn i 

IPDs målsetning, det tilsvarer en økning på 66 lisensierte utøvere.  

⮚ Båtseksjonens målsetning er å utdanne 2 nye trenere. Fokusområde for 2020 

⮚ Alle klubber med barne- og ungdomsaktivitet skal ha et tilstrekkelig antall sikkerhetsledere til å 

sikre et forsvarlig tilbud.  

⮚ Flere klubber bør sørge for utdanning av klubbtrenere på trener1 nivå eller høyere. 

Fokusområde for 2020 

⮚ Båtseksjonen skal videreføre sitt internasjonale arbeid opp mot UIM og andre internasjonale 

fora, basert på kompetente tillitsvalgte med meget gode kunnskaper for å fremme norske 

interesser i det internasjonale arbeidet. 

⮚ Arbeide for flere breddetiltak gjennom at klubber og regioner skal etter beste evne legge til 

rette for at alle utøvere har et tilbud om gode treningsmuligheter og arrangementer, tilpasset 

den enkeltes forutsetninger, ambisjoner og nivå. 

⮚ Båtseksjonen skal stimulere til klubbutvikling og kompetanseheving i klubber og regioner slik 

at klubbenes treningstilbud utvikles for å ivareta både glede, sikkerhet og nødvendig hjelp og 

veiledning til den enkelte. Fokusområde for 2020 Det må gjennomføres flere kurs vinteren 

2020 får å få hevet kompetansen til klubbene 

⮚ Seksjonen skal kartlegge og dokumentere hvilke godkjente treningsbaner som finnes i landet, 

og samtidig kartlegge ytterligere behov for dette. 

⮚ Båtseksjonen skal bidra til at klubber for får godkjente treningsområder nær klubbens 

virkeområde. 

⮚ Båtseksjonen skal legge til rette for at det finnes relevante klasser og muligheter for den brede 

delen av befolkningen å delta i sporten. Dette være seg rekrutteringsklasser for ulike aldre, 

samt ha klasser som gir mulighet for deltakelse med relativ lav økonomisk innsats. 

Båtseksjonen bør stimulere klubber og miljø til å konsentrere seg om bestemte klasser i 

forskjellige nivåer, slik at man på sikt kan redusere antall klasser og øke antall utøvere i hver 

klasse. Dette vil øke både nivåer og konkurransen i klassene. 
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Det blir utdannet sikkerhetsledere i aquabike ved at foreldre til alle nye utøvere går 
sikkerhetslederkurs som en del av Jet Ski Akademiet. I Circuit har det blitt utdannet 13 nye 
sikkerhetsledere i løpet av sesongen og det vil bli satt opp 1-2 kurs i løpet av vinteren 2019-2020.  
 
Norge har fortsatt tre personer i internasjonale verv i UIM, med Harald Halvorsen (medlem 
Cominoff), Ivar Schjetlein (medlem Aquabike) og Marit Strømøy (leder utøver commisjonen og 
medlem i Council).  
 
I tillegg har Harald Halvorsen og Per Christian Skoglund vært UIM Commissner i Offshore. 
 
Følgende arenaer finnes i seksjonen pr. dags dato: 
Offshore:  Ingen. Det er vært å nevne at det her ikke er behov for egne anlegg så fremt en 

forholder seg til sjøfartsreglene.  
Circuit:  Songe er den eneste godkjente bane. 
Aquabike: Treningsbane Hjellestad helårlig. 
 Løps bane:  Hjellestad viken 
   Store Lungegårdsvann Bergen Sentrum 
 
I alle seksjonens grener er de nasjonale klassene like hva som kjøres og er godkjent 
internasjonalt. 
 
Det har ikke vært utdannet flere trenere eller stimulert til dette i klubbene, dette har en del å gjøre 
med pandemisituasjonen som er i landet i nå og har vært i 2020. Dette er selvfølgelig ingen 
unnskyldning, men allikevel hovedårsak.. Det har heller ikke vært lagt opp til trenerkurs fra 
forbundets side. Det er derimot blitt avhold lisenskurs i alle grener i klubbenes regi. 
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Fra handlingsplan: 

 

 
Båtseksjonen har jobbet aktivt for bestemmelser om aldersgrenser og motorsport på vannet. 
Dette arbeidet er ikke sluttført og vil bli videreført for kommende periode. 
 
Alle grener deltok i 2019 på Hoveleiren, med stor suksess. Dette er et samarbeid med Agder 
Idrettskrets. Idrettsleiren på Hove er en god arena å vise frem sporten vår. Her er det ca 900 barn 
og unge. Det er høyt fokus på sikkerhet og vi kan utvikle dette konseptet fremover for å nå enda 
flere av de ca 900 deltagerne enn vi gjør i dag.  

 

5.2.2 Rekruttering 
Båtseksjonen skal sette rekruttering i høysetet og jobbe aktivt for å utvikle båtsporten på en måte som 

gjør den mest mulig tilgjengelig og attraktiv for folk flest. 

Prioriterte tiltak: 

⮚ Båtseksjonen skal jobbe aktivt for at NMF skal få myndighet til å bestemme aldersgrenser og 

regler for motorsport på vannet, seksjonen skal bidra til innføring av Båtsportforskrift innen 

2021.  

⮚ Båtseksjonen skal sammen med klubber og båtmiljøet, «lette på nye steiner» for å finne gode 

rekrutteringsløsninger, enten ved hjelp av de farkoster og klasser vi har i dag, eller ved hjelp 

av andre alternative løsninger.  

⮚ Båtseksjonen skal utvikle videre konseptet Hoveleiren, samt bidra til at dette kan 

videreutvikles til andre områder i Norge. 

⮚ Båtseksjonen skal jobbe aktivt for rekruttering av funksjonærer til ulike posisjoner i 

arrangement.  

⮚ Seksjonsstyret skal fasilitere og sørge for en oppdatert arrangørmanual som beskriver alle 

funksjoner og oppgaver i et arrangement  

5.3 Barne- og ungdomsidrett 
Barneidrett omhandler barn mellom 5-12 år og ungdomsidrett mellom 13-19 år. 

5.3.4 Satsningsområder 
⮚ Utvikle lokale rekrutteringskampanjer: ”Rekrutter en venn”, og lignende (forelder / familie) 

⮚ Økt fokus på løpsdeltakelse for barn og ungdom 

⮚ Utvikle sommerleirer og treningssamlinger for å stimulere rekruttering, utvikle mestring og 

vennskap. 

⮚ Arbeide for bedre tilgjengelighet og tilrettelegging av nærmiljøanlegg for barneidrett, i 

kombinasjon med innføring av ny teknologi i barneklasser 

⮚ Arbeide for innføring av ny teknologi i ungdomsklassene 

⮚ Tilbud til ungdom om utdanning til trenerrolle Agder Idrettskrets en helg hver høst med 

samling for nye unge trenere. Oppfordre våre unge til å delta. 
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Hoveleiren ble i 2020 avlyst, men det ble arrangert mini Hove Camp hvor båt ikke var 
representert grunnet utfordringer med Covid-19 og bruk av utstyr for alle deltagerne. 
 
Bergen kommune hadde i 2019 en sommerleir for barn og unge hvor aquabike var en av 
aktivitetene. 
 
Sesongen 2020 har vært utfordrerne på alle måter, men vi klarte etter god dialog med 
kommunelegen i Tvedestrand og få åpnet for treninger på banen på Songe. Det ble da 
gjennomført trening hver lørdag i starten før vi startet opp med trening tirsdag og lørdag. 
Det har vært varierende oppmøte på treningene, men de som har vært på treningene har fått 
godt utbytte av treningen og kunnet bruke disse til å forbedre seg.  
Det var planlagt flere kom og prøv-dager men dette måtte avlyses pga Covid-19   
 
Jetski Akademi presentere sporten til nye utøvere med trener og lisens. Gjennomføres over to 
perioder pr år. Vår sesong og høst sesong. Utøver som har gjennomført periode nr 1 oppfordres 
til å bli med på periode nr 2 som viderekommende. Dette for å holde nye utøvere i gang og føle 
mestring. 
 
I 2019 ble det arrangert flere utøversamlinger for utøvere i Circuit, i regi av 
ungdomsrepresentanten. 
 
Fra handlingsplan: 

 
Begge kjønn konkurrerer på likt nivå i samme klasser i offshore og rundbane. Det finnes der 
ingen egne dameklasser, noe vi mener er positivt og gjør at det er en god utvikling. Lisenstall 
viser at antall kvinner holder seg stabilt i alle grener.  
 
I Aquabike konkurrerer alle juniorklasser på alder og ikke på kjønn. I senior klasser er det noen 
dameklasser på pro nivå. Damer er også velkommen til å kjøre herre klasser selv om 
dameklasser finnes på samme arrangement. 
 
  

 

5.4 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. Båtseksjonens 

hovedfokus er å opprettholde og eventuelt øke den gode kvinneandelen seksjonen har i dag.  



  Seksjonsårsmøte Båtsport 2020 
 
 
 
 

13 
 

Fra handlingsplan: 

 
 
2019: 
Aquabike har landslag med tre utøvere, det mottas også stipend fra Olympiatoppen. 
Fra høsten 2020 (skoleåret 20/21) er det opprettet båtsport som toppidrett på idrettslinja på Nye 
Tvedestrand videregående skole 
Stend VGS idrettslinje har aquabike som toppidrett. Her har vi tre utøvere i dag. 
 
2020: 
Vi har hatt noen deltagere i internasjonale mesterskap, reiserestriksjoner har gjort at de fleste 
valgte å holde seg i Norge.  
 
 
 
 
 
  

 

5.5 Toppidrett og eliteidrett 
5.5.1 Langsiktige mål 

⮚ Ambisjonen er at båtseksjonen oppnår et relativt stabilt prestasjonsnivå uavhengig av gren, 

målt i medaljer sammenlagt i junior og seniormesterskap i Nordisk, EM og VM. 

Seksjonen har som mål at utøvere skal ta medaljer i internasjonale mesterskap. Utøvere med mulighet 

for gode plasseringer skal stimuleres til videreutvikling og gis best mulig rammebetingelser under 

mesterskap. Unge utøvere skal ha mulighet til å utvikle seg mot en fremtidig satsing på toppidrett. 

5.5.3 Prioriterte tiltak 
⮚ Båtseksjonen skal videreføre og videreutvikle arbeidet med Team Norway Aquabike (TNA) og 

jobbe videre for å få på plass Landslag Båt.  

⮚ Bistå talenter i båtsporten slik at de kan få tilrettelagt utdanning, fortrinnsvis gjennom 

idrettslinjer.  

⮚ Bidra til samarbeid med MA Elite for toppidrettsutøvere i og utenfor Landslag Båt og TNJ-

utøvere. 

⮚ I samarbeid med MA arbeide for at båtseksjonen kan bidra til å styrke støtteapparat for 

toppidrettsutøvere på høyt nivå som deltar i internasjonale arrangement. 



  Seksjonsårsmøte Båtsport 2020 
 
 
 
 

14 
 

4.1.2 Idrettsarrangementer 
Fra handlingsplan: 

 
Internasjonale arrangementer i 2019:  

• VM offshore 3C 2019.  

• VM runde rundbane F2 2019 i Tønsberg.  

Internasjonale arrangementer i 2020:  

- Åpent internasjonalt løp rundbane i Tønsberg med RE Motorsport og Tønsberg Båtrace 

som arrangør. 

 

Nye arrangører i perioden:  

• Offshore: Tønsberg 2019 – RE Motorsport og Hankø, Fredrikstad 2020 – Outboardklubben 

• Rundbane: Båtsportens dag Lillesand 2019  

• Aquabike: Hidra 2019 

Gjennom NM-veka har vi samarbeidet med Norges Idrettsforbund, Norges Motorsportforbund, 

Rogaland idrettskrets og NRK. Videre samarbeid om gjennomføring av NM-veka foregår i 

samarbeid med Norges Idrettsforbund, Norges Motorsportforbund, NRK og idrettskretsene i det 

 
6.1 Langsiktige mål 

⮚ Legge til rette for at klubbene skal kunne gjennomføre store og attraktive 

publikumsarrangementer, minst ett hvert år.  

⮚ Legge til rette for flere breddearrangemanger. 

⮚ Flere nye arrangementsareaner.  

6.2 Langsiktig arbeid 

⮚ Vårt arbeid med utøverdrevne arrangementer skal kjennetegnes av tilrettelegging av 

løpsdeltakelse i alle alders- og ferdighetsnivå 

⮚ Våre publikumsdrevne arrangementer skal være en arena hvor våre fremste idrettsutøvere 

får vist sine beste idrettsprestasjoner. 

6.3 Satsningsområder 

⮚ Økt fokus på løpsdeltakelse anses viktigere enn antall idrettsarrangementer – kvalitet foran 

kvantitet 

⮚ Samarbeid med andre idrettsforbund og arrangører for å øke publikumsopplevelsen og 

medieinteressen, men samtidig ivareta idrettens eierskap og rettigheter (jmf. NIF-IPD, 

7.5.1) 

⮚ Opparbeide kunnskap om arrangementsøkonomi og drivere for lønnsomme arrangementer 
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respektive fylke som det blir avholdt i. Denne satsningen gjør at vi får nye plasser å arrangere 

konkurranser på. 

 

Det planlegges nå opp mot NM-veka 2021 hvor det jobbes med å få med rundbane sammen med 

Aquabike.  

 
Fra handlingsplanen: 

4.1.3 Idrettsanlegg og teknologi 

 
 
Styret har aktivt jobbet med og opp mot nasjonale og kommunale myndigheter, iblant annet 
følgende saker og prosesser:  

• Ulike aktiviteter knyttet til Høyhastighetsbevis for fartøy over 50knop, fokus på tiltak ikke 
skal ramme idretten negativt i aktivitet og rekruttering.  

• Ny nasjonal fartsgrense for fritidsfartøy, fokus på tiltak ikke skal ramme idretten negativt i 
aktivitet og rekruttering. 

• Arbeid med muligheter for endring av §6 i «Forskrift om krav til fører av fritidsbåt». 
Arbeidet har foregått mot ulike etater og politikere på ulikt nivå.  

• Arbeid med forslag til ny båtsportforskrift, som etter avklaringer med Nærings og 
Fiskeridepartementet skal rettes til og oversendes Sjøfartsdirektoratet som egen sak.  

• Det er arbeidet mot flere kommuner på flere nivå knyttet til potensiale for regulering av 
fremtidige båtsportområder, samt høringssvar knyttet til ulike forskrifter som direkte og 
indirekte kan påvirke idretten.  

• Rekruttering mot potensielle miljøer er gjennomført, spesielt er det arbeidet mot lokal 
rekrutering for Aquabike. Arbeidet er utfordrende grunnet mangel på regulerte områder 
og etablerte båtsportklubber i de aktuelle områdene.  

• Det er i perioden arbeidet med høring knyttet til ny havne og farvannslov knyttet til 
idretten, da spesielt med tanke på enkel mulighet for dispensasjoner knyttet til lokale 
forskrifter.  

 

 
7.1 Langsiktige mål 

⮚ Bistå våre klubber med å etablere minst et nytt båtsportområde innen 2021 

⮚ Implementere støymålinger som fast rutine ved alle statuskonkurranser 

⮚ Vi skal kjennetegnes av et offensivt og løsningsorientert arbeid for å etablere nye trenings- 

og konkurranseflater for alle våre grener 

⮚ Vårt anleggsarbeid skal i samarbeid med anleggsutvalget preges av god kunnskap om 

offentlige planprosesser, spillemiddelfinansiering, og konsekvenser for klima og miljø 

7.2 Satsningsområder 

⮚ Opparbeide kompetanse på kommunale planprosesser, spillemiddelfinansiering, 

miljøkonsekvenser og bruk av miljøteknologi 

⮚ Båtsporten vil gjennom sine sentrale arrangement i Norge fremstå med beste praksis og 

som fyrtårn for godt miljøarbeid innen idretten. Miljø settes på dagsorden gjennom møter, 

utdanning etc. for å øke bevisstgjøringen i alle deler av organisasjonen. 
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Fra handlingsplan: 

4.1.4 Kompetanseutvikling 

 
Fra høsten 2020 (skoleåret 20/21) vil båtsport bli opprettet som toppidrett på idrettslinja på NYE 
Tvedestrand videregående skole.  
 
I 2020 har det fra sentralt hold blitt jobbet med e-kurs for både utøverlisens og funksjonærer, 
seksjonen har bistått på båtkursene som skal bli lansert i løpet av 2021. 
 
Forbundet startet våren 2020 med kvalitetsklubb, et prosjekt for å støtte og utvikle alle forbundets 
klubber. 
 
 
Fra handlingsplan: 

 
Båtseksjonen gjennomførte i 2019 flere sikkerhetslederkurs, det blir i november 2020 
gjennomført et jurylederseminar for de som skal være juryledere under Norgesmesterskap. 
Båtseksjonen har sørget for at flere i hver gren deltar på dette. 
 
 
 

 
          

8.1 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. 

⮚ Bevisstgjøring av utøvere, team og klubb, slik at de tar ansvar for å utvikle kompetanse i 

mediehåndtering 

⮚ 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.  

⮚ Båtseksjonen skal motivere klubber og utøvere til å satse på utdanning og 

kompetanseutvikling. 

⮚ Båtseksjonen skal bistå i arbeidet med å holde NMFs kursmateriell løpende oppdatert. 

 

 

8.2 Funksjonærutdanning 
Alle grener skal ha et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte funksjonærer for å kunne ivareta forbundets 

mål om kvalitet og kvantitet på arrangementer. 

8.2.1 Langsiktig arbeid 
⮚ Båtseksjonen skal sørge for at grenen til enhver tid har det nødvendige antallet kvalifiserte 

funksjonærer man må ha for å ivareta kvalitet på grenes arrangementer gjennom at en følger 

opp kurs og oppdateringer. 

⮚ Båtseksjonen skal ha årlige oppdaterings kurs.  
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Fra handlingsplan: 

 
 
Idrettskretser gjennomfører flere kurs som klubber oppfordres til å delta på, samt at seksjonen 
har støttet arbeidet med kvalitetsklubb. 
 
  

4.2 Rapport fra grener 
Kort status/rapport pr. gren for perioden. 

4.2.1 Aquabike 
Det er arrangert en NM runde der klassene ski Gp3 Gp3.3 og Gp1 gav nm status. 
Ellers er det gjennomført lokale konkurranser og karuseller. Dette for å holde trenings motivasjon 
oppe.  
Jetski akademiet har gitt 8 nye utøvere 
Driften av idrettslag har fungert bra, men utøvere har lid under Covid-19 da det har vært 
vanskelig å motivere utøvere. 
Det er blitt lagt om fra aldersbestemt trening til nivåmessig trening, da det gir bedre mestring for 
utøvere. 

4.2.2 Circuit 
Det er i 2020 blitt gjennomført to løp, ett i Tønsberg i august og ett i Tvedestrand i starten av 
oktober. Begge løpene ble gjennomført på en bra måte med de utfordringene det har vært med 
Covid-19 
Ellers er alt annet avlyst i 2020 og det er kun holdt 2 lisenskurs.  
2020 skulle vært året vi skulle utdanne nye funksjonærer og trenere med dette må vente til vi kan 
samle flere i klasserommet igjen. 
Så vi håper på en noe mere normal sesong i 2021 

 

 

8.3 Klubbutvikling 
Våre idrettsklubber skal legge til rette for at alle utøvere har et tilbud om idrettsglede på trening og i 

arrangementer innenfor trygge rammer. 

Båtseksjonen skal bistå i arbeidet med klubbutvikling og kompetanseheving for bedre klubbenes 

treningstilbud, arrangementer, medlemsadministrasjon, anleggsforvaltning og økonomi.  

Båtseksjonen skal også bidra med å legge til rette for at idrettsklubbene skal kunne samarbeide enkelt 

for å utvikle lokale og regionale arrangementer, både i antall, variasjon og kvalitet. 

8.3.1 Langsiktige mål for klubbutvikling 
Våre ambisjoner er å: 

⮚ Å gi opplæring og bedre informasjon, slik at våre idrettsklubber i større grad kan svare på 

medlemmers spørsmål direkte. 

⮚ Våre kurs og opplæringstilbud skal oppleves relevante og nyttige for våre idrettsklubber 

⮚ Våre tillitsvalgte og administrasjon skal oppleves tilgjengelig og løsningsorienterte i forhold til 

utfordringene i våre idrettsklubber 

⮚ Vårt regelverk skal oppleves som tydelig, stabilt og enkelt å forholde seg til.  
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4.2.3 Offshore 
2019 ble ett normal år for gren Offshore. Det ble gjennomført 6 race i sesongen, i tillegg til VM og 
Nordisk med Norsk deltagelse. De Norske utøverne i Offshore gjør seg virkelig bemerket med 
flotte plasseringer og høy kvalitet på det som gjøres. 
NM ble gjennomført i Tønsberg, med Live streaming og stor suksess.  
Offshore bestemte på MSK 2018 at vi skulle gjøre et forsøk med WEB tracing av båtene under 
race i 2019. Vara grenansvarlig har holdt i dette prosjektet, og det må sies at det er en suksess. 
Dette gjør at Race kontroll kan følge båtene og man får mye nyttig info, spesielt dersom en båt 
havarerer eller stopper. Det er også mulig for publikum å følge båtene rundt hele banen via nett. 
2020 ble annerledes året. Covid-19 satt en effektiv stopper for det meste både nasjonalt og 
internasjonalt. Likevel har det i Offshore blitt gjennomført 2 race, hvor Outboardklubben 
arrangerte NM på Hankø og TRK arrangerte Høstregatta i Tvedestrand for både Offshore og 
Rundbane. 
Offshore har likevel hatt rekrutering, med nytt team i 3c og 3J, samt at klasse 3X er innført som 
fast klasse i grenen, slik at det også er mulig for utøvere som ikke vil kjøre katamaran og delta i 
organisert Offshore racing. 
Gren offshore er i vekst, og består av en flott gjeng med utøvere som satser seriøst og leverer 
gode resultater med god kvalitet på det som gjøres.  
Offshore har et meget godt miljø innad, noe som gjør at dette er en gren som det er enkelt å bli 
en del av Offshore sporten. 
 

5. Resultatbørs 
Topp 3 plasseringer nasjonalt og internasjonalt i løpet av perioden 

5.1 Sesongen 2019 
5.1.1 Nasjonale mesterskap 
5.1.1.1 Aquabike: 

Norgesmesterskap: 
Ski Gp1: 
1. Stian Schjetlein  
2. Daniel Andersen  
3. Emma Nellie Ortendahl 

 
Ski Gp3:  
1. Dag Martin Drange  
2. Oliver Liseth  
3. Viljar Berntsen 
 
Ski Gp3.3:  
1. Martin Mykland Jacobsen  
2. Kristoffer Kalland  
3. Emil Milde 
 
Ski Gp3 sprint: 
1. Dag Martin Drange  
2. Emil Milde  
3. Oliver Liseth 
 
Ski Gp3.3 sprint: 
1. Martin Mykland Jacobsen  
2. Emil Milde  
3. Kristoffer Kalland 
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5.1.1.2 Circuit 
Norgesmesterskap 2019: 
GT15: 

1. Sondre D. Johansen, Songe Motorbåtforening 
2. William Martinsen, Drammen Sportsbåt Team 
3. Sander J. Simonsen, Arendal  Båtsportklubb 

GT30: 
1. Live Gulbrandsen, Outboardklubben 
2. Ruben Andersen, Arendal Båtsportklubb 
3. André Solvang, Drammen Sportsbåt Team 

P750 (Thundercat): 
1. Torstein Skaali og Christoph Gundersen, Flosta Båtsportklubb 
2. Simen og Sondre Andvik, Grenland Racerbåtklubb 
3. Roy og Christian Sandvik, Båtsportklubben Sør 

Norges Cup sammenlagt 2019: 
GT15: 

1. Sondre D. Johansen, Songe Motorbåtforening 
2. William Martinsen, Drammen Sportsbåt Team 
3. Daniel Ager-Wick, Arendal Båtsportklubb 

GT30: 
1. Tobias Tellefsen, Arendal Båtsportklubb 
2. André Solvang, Drammen Sportsbåt Team 
3. Andrine Linja, Songe Motorbåtforening 

 

5.1.1.3 Offshore 
Norgesmesterskap 2019: 
3C: 

1. Erik S. Johansen og Frank Wilson, Drammen Sportsbåt Team 
2. Anders W. Pettersen og Håkon Christoffersen, Drammen Sportsbåt Team 
3. Andre Strand og Greger Lauvik, Tvedestrand Racing klubb 

 
3A: 

1. Mathias Halvorsen og Caroline Garcia, Tvedestrand Racing klubb 
2. Filip H. Ringkvist og Henrik Sagfossen, Tvedestrand Racing klubb 
3. Dan Torkel Gliddi og Gunther Hirschel-Haag, Tvedestrand Racing klubb 

3J: 
1. Thomas Braaten og Silje Moen Knutsen, Tvedestrand Racing klubb 
2. Oline Nordli og Guro Eliassen, Tvedestrand Racing klubb 
3. Christoffer Dale og Sindre Svendsen, Tvedestrand Racing klubb 

 
Norges Cup sammenlagt 2019: 
3C: 

1. Erik S. Johansen og Frank Wilson, Drammen Sportsbåt Team 
2. Geir Jarle og Simen Einerkjær, Arendal Båtsportklubb 
3. Andre Strand og Greger Lauvik, Tvedestrand Racing klubb 

 



  Seksjonsårsmøte Båtsport 2020 
 
 
 
 

20 
 

3A: 
1. Mathias Halvorsen og Caroline Garcia, Tvedestrand Racing klubb 
2. Filip H. Ringkvist og Henrik Sagfossen, Tvedestrand Racing klubb 
3. Dan Torkel Gliddi og Gunther Hirschel-Haag, Tvedestrand Racing klubb 

3J: 
1. Bethina Lyder og Magnus Bang, Tvedestrand Racing klubb 
2. Thomas Braaten og Silje Moen Knutsen, Tvedestrand Racing klubb 
3. Oline Nordli og Guro Eliassen, Tvedestrand Racing klubb 

 
5.1.2 Internasjonale plasseringer 
• Erik S. Johansen og Robert Aunvik verdensmester Offshore 3C 
• André Solvang verdensmester Circuit GT30 

Aquabike: 

• Verdensmester Pro Am Ski Lite Oliver Liseth 
• Sølv Pro Am Ski Lite Dag Martin Drange 
• Verdensmester junior 13-15 år Gp 3.3Theodor Liseth 
• Verdensmester Am Ski Lites Woman Benedicte Drange  
• Verdensmester Ski Gp1 Slalåm Stian Schjetlein  
• Sølv Ski Gp1 WM Daniel Anderson 
• Bronse Ski Gp1 WM Stian Schjetlein 
• Sølv Ski Gp1 EM Stian Schjetlein 
• Bronse Europamesterskap Pro Am Ski Lite Dag Martin Drange 
• Sølv 13-15 år junior World Finals Ski Lite Theodor Liseth 
• Sølv 13-15 år junior Europamesterskap Ski Lites Dag Martin Drange 
• Bronse 13-15 år junior World Finals Ski Stock Theodor Liseth 
• Bronse 13-15 år Europamesterskap junior Ski Stock Teodor Liseth 
• Bronse Ski Gp 3 Nordiskmesterskap Dag Martin Drange  
• Gull Ski Gp 3.3 Nordiskmesterskap Theodor Liseth 

      
5.1.3 Seksjonens landslagsutøvere i perioden 

Aquabike: 
• Stian Schjetlein  
• Daniel Andersen 
• Ulrik Berntsen 
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5.2 Sesongen 2020 
5.2.1 Nasjonale mesterskap 
5.2.1.1 Aquabike:  

Norgesmesterskap 2020:  
Gp1: 

1. Stian Schjetlein  
2. Daniel Andersen  
3. Ulrik Bertsen 

 
Gp3: 

1. Theodor Liseth  
2. Dag Martin Drange  
3. Oliver Liseth 

 
Gp3.3 : 

1. Theodor Liseth  
2. Benedicte Drange  
3. Lucas Hetland 

 
5.2.1.2 Circuit 

Det ble ikke avholdt Norgesmesterskap eller Norges Cup i Circuit.  
 

5.2.1.3 Offshore 
Offshore gjennomførte ikke Norges Cup.  
 
Norgesmesterskap Offshore: 
3C: 

1. Erik S. Johansen og Frank Wilson, Tvedestrand Racing klubb 
2. Alexander G. Karlsen og Henrik Sagfossen, Tvedestrand Racing klubb 
3. Thomas Grimsrud og Espen N. Olsen, Outboardklubben 

 
3J: 

1. Oline Nordli og Guro Eliassen, Tvedestrand Racing klubb 
2. Thomas Braaten og Silje Moen Knutsen, Tvedestrand Racing klubb 
3. Fredrik Dale og Erik Nilsen, Outboardklubben 

5.2.2 Internasjonale plasseringer:  
5.2.2.1 Aquabike 
• Daniel Andersen Verdensmester Aquabike ski slalom  
• Theodor Liseth Verdensmester Aquabike junior 13-15 år  
• Stian Schjetlein Verdensmester Aquabike GP1 Ski  
• Theodor Liseth Europamester 1 Aquabike 3-15 år  

 
5.2.2.2 Circuit 

 
5.2.2.3 Offshore 

 
5.2.3 Seksjonens landslagsutøvere i perioden 

Aquabike:  
• Stian Schjetlein 
• Daniel Andersen 
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• Ulrik Berntsen 

 
 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
 
Den fremlagte årsberetning for årsmøteperioden 2019-2020 godkjennes. 
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6. 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 2019 med noter og revisjonsberetning 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. 

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

 
6.1 Regnskap 2019 
6.1.1 Aquabike 

 
Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

40000 Inntekter -       162 500  -          162 500  
40001 Drift komite/seksjon           11 000               19 098  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           45 000               50 207  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           25 000               39 353  
40004 Toppidrett           20 000               20 000  
40005 Internasjonale mesterskap   
40006 Nasjonale konkurranser           26 500               39 138  
40007 Utdanning             6 000                 2 613  
40008 Anlegg og miljø   
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær           15 000                 8 182  
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv           14 000                 8 753  
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -                 24 844  

 
6.1.2 Circuit 

 
Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

40000 Inntekter -       166 500  -          166 500  
40001 Drift komite/seksjon           16 500               24 312  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           38 000               21 530  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           32 000               46 486  
40004 Toppidrett   
40005 Internasjonale mesterskap           15 000               10 980  
40006 Nasjonale konkurranser           59 000               44 484  
40007 Utdanning   
40008 Anlegg og miljø   
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær             6 000                 2 994  
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv                 3 581  
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -            12 133  
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6.1.3 Offshore 
 

 
Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

40000 Inntekter -       162 500  -          168 260  
40001 Drift komite/seksjon             6 000               19 101  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           27 500               22 632  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           27 000               44 669  
40004 Toppidrett   
40005 Internasjonale mesterskap           29 000               25 103  
40006 Nasjonale konkurranser           19 000               33 647  
40007 Utdanning             4 000   
40008 Anlegg og miljø   
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær           15 000                    600  
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv           35 000               17 640  
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -              4 868  

 
6.2 Regnskap 2020 pr. september 

Seksjonen fordelte ikke midler mellom grener i 2020 og har derfor et regnskap for perioden.  
  

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2020 

40000 Inntekter -       668 525  -             668 525  
40001 Drift komite/seksjon           67 000                    8 735  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           66 000                         -    
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering           64 000                    1 417  
40004 Toppidrett           58 525                  55 600  
40005 Internasjonale mesterskap           85 000                         -    
40006 Nasjonale konkurranser          105 000                  33 568  
40007 Utdanning           20 000                  15 520  
40008 Anlegg og miljø                  -                    15 021  
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær           52 000                  11 715  
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv          151 000                111 641  
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -             415 308  

 
 
Seksjonsstyrets innstilling: 
 
Den fremlagte regnskap for perioden tas til orientering.  
 
 

7. INNKOMNE FORSLAG 
 
 
Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet.   
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8. HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 
 

8.1 Handlingsplan 

1. Strukturen i NMF sitt planarbeid 
Forbundet vil for kommende periode benytte samme struktur i sitt planarbeid som Norges 
Idrettsforbund allerede har iverksatt. Det gjør arbeidet med utforming og oppfølging enklere og 
ikke minst vil NMF gjennom en slik tilnærming styrke kraften i utviklingsarbeidet i hele 
idrettsbevegelsen. 
 
NMF VIL er strategien til forbundet for den neste 4-års perioden og NMF SKAL er forbundet 
operasjonalisering av strategien. Alle organisasjonsledd lager sine handlingsplaner som en del av 
operasjonaliseringen av strategien. 
 

 
 
Planarbeidet i organisasjonsleddene skal utvikles slik at de dekker organisasjonsleddets mål og 
tiltak for å støtte opp under forbundets strategi. 
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2. Misjon, visjon og verdigrunnlag 
 

2.1 Misjon 
Vår misjon samler oss rundt det som er kjernen i NMF’s virksomhet. Den beskriver hvorfor vi er til 
og setter rammer for vår virksomhet. Misjonen representerer også en samlet ambisjon for NMF. 
 

 
 
Det foreligger et forslag til en endret Misjon for NMF som er under behandling. Misjonen og 
forklarende tekst vil derfor bli lagt til på et senere tidspunkt. 
 

2.2 Visjon 
Visjonen vår er vårt felles fremtidsbilde. Den beskriver en ønsket situasjon for forbundet så 
konkret som mulig og skal representere noe vi alle kan relatere oss til og som skaper energi som 
bidrar til at vi kommer nærmere fremtidsbildet vårt. Visjonen vår skal være ambisiøs og 
oppnåelig, en ledestjerne i hverdagen. 
 

 
 
Det foreligger et forslag til en endret Visjon for NMF som er under behandling. Visjonen og 
forklarende tekst vil derfor bli lagt til på et senere tidspunkt. 
 

2.3 Verdigrunnlag 
Verdigrunnlaget vårt skal være byggesteinene i vårt arbeid med å skape gode fellesskap og 
utviklende miljøer. De skaper verdi på tvers av motorsporten når vi alle bidrar til å holde de i 
hevd. Vi skal bære våre verdier med stolthet i visshet om at vi er med på noe større – å bygge en 
kultur som preges av positivitet og respekt – motorsportkulturen. 
 

 
 
Det foreligger et forslag til en endret Visjon for NMF som er under behandling. Visjonen og 
forklarende tekst vil derfor bli lagt til på et senere tidspunkt. 
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STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER 

3. Bedre motorsportanlegg og bedre næranlegg 
NMF vil at alle motorsportanlegg gir et godt kvalitativt tilbud og at flere anlegg bygges der folk 
bor. 
 

3.1  Gi klubber tilgang til kompetanse for utvikling av eksiterende og 
etablering av nye motorsportanlegg 

NMF vil etablere og utvikle et kompetansemiljø for motorsportanlegg. Fagmiljøet vil forankres i 
forbundets administrasjon og miljøet vil knytte til seg eksisterende kompetanse i NMF og ekstern 
kompetanse der dette er hensiktsmessig herunder NIFs strategiske anleggssatsning. NMF vil 
gjennom etableringen styrke klubbenes aktiviteter knyttet til utvikling og drift av egne anlegg. 
 

3.1.1 Tiltak 
 
Politisk påvirkning fra sentralt hold med kompetanseoverføring til klubber lokalt for videre arbeid i 
lokalmiljøet. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

 Seksjonsstyreleder/nestleder 2021 - 2022  
 

3.1.2 Tiltak 
 
Avgrense ringvirkning av ny nasjonal fartsforskrift og nye lokale fartsforskrifter. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyret/nestleder 2021 - 2022  

 
3.2  Baner tilpasset aktivitetsnivå og alder. 

NMF vil at eksisterende og nye motorsportanlegg legger til rette for diversifisert bruk slik at alle, 
uavhengig av nivå og alder, har god tilgjengelighet på treningsarenaer tilpasset sitt behov. Dette 
skal oppnås ved at anleggene i større grad legger til rette for aktiviteter tilpasset en naturlig 
utvikling hos utøveren. 
 

3.2.1 Tiltak 
 
Arbeide for egen båtsportsforskrift som gir båtsporten innflytelse over aldersbestemmelser for 
egen idrett. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder/nestleder 2021-2022  
 

3.2.2 Tiltak 
 
Instruks for hvilke elementer som må våre til stede på en bane/et anlegg. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlig 2021-2022  
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3.3  Etablere anleggsplan for motorsporten i Norge. 
NMF vil etablere en anleggsplan for utvikling av eksisterende og nye anlegg. Planen skal 
utarbeides i nært samarbeid med klubber og andre anleggseiere/-drivere. Det er en målsetting at 
flere anlegg skal kunne benyttes av flere grener og at nye anlegg møter krav til effektiv drift og 
kvalitet. 
 

3.3.1 Tiltak 
 
Samlokalisering av flere grener på samme anlegg. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlig 2021-2022  
 

3.3.2 Tiltak 
 
Utstyrshenger tilgjengelig gjøres for arrangementer i hele landet. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlig aquabike 2021  

 
3.4  Etablere Norges første anlegg for elektriske kjøretøy. 

NMF vil etablere et anlegg som er reservert for bruk av kjøretøy med elektrisk drift. Elektrisk 
drevne kjøretøy har positive miljømessige aspekter som åpner for at det kan plasseres i 
nærheten av by eller tett befolket område, og en slik plassering skal derfor prioriteres. Gjennom 
en slik etablering vil forbundet styrke utviklingen i bruk av elektrisk drevne kjøretøy. NMF vil søke 
å etablere anlegget i tett samarbeid med en eller flere klubber. Finansiering, realisering og drift 
skal skje i nært samarbeid med andre særidretter, miljøorganisasjoner, stat/kommune, 
leverandører til sporten og andre relevante aktører innenfor fornybar teknologi. 
 

3.4.1 Tiltak 
 
Innhente informasjon fra produsenter 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  
 

 
3.5  Etablere flerbruksanlegg der folk bor. 

Motorsporten utvikler seg i retning av mer miljøvennlige løsninger og dette åpner for at det kan 
etableres motorsportanlegg i, eller i nærheten av, tettbygde strøk. Flerbruksanlegg vil ha et 
bredere sportslig tilbud og vil derfor kunne gi mer effektiv drift og ikke minst rekruttere flere til 
motorsporten. NMF vil stimulere til samarbeid mellom klubber, andre 
særidrettsforbund/særidretter, lokale myndigheter og andre interessenter. 
 

3.5.1 Tiltak 
 
Bistå sentralt og lokalt i regulering og forskrifts arbeide i det lokale miljøet. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder/nestleder 2021-2022  
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4. Alle med. 
NMF vil at motorsporten har et tilbud til alle, uavhengig av den enkeltes forutsetninger. 
 

4.1  Alle skal oppleve å bli godt ivaretatt gjennom gode sosiale 
nettverk og kjønnsnøytrale miljøer. 

NMF vil at eksisterende og nye motorsportanlegg legger til rette for diversifisert bruk slik at alle, 
uavhengig av nivå og alder, har god tilgjengelighet på treningsarenaer tilpasset sitt behov. Dette 
skal oppnås ved at anleggene i større grad legger til rette for aktiviteter tilpasset en naturlig 
utvikling hos utøveren. 
 

4.1.1 Tiltak 
Jobbe målrettet for å øke rekruteringen innenfor alle klassene, spesielt fokus på rekrutt klassene. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige/klassekontakter 2021-2022  
 

4.1.2 Tiltak 
Lage en strategi og tiltaksplan for aktiviteter og representasjon som kan bidra til økt aktivitet i 
klubber og lag med tanke på rekrutering til alle klasser med fokus på nivå og ikke alder. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Grenansvarlige/klassekontakt/ 
Ungdomsrepresentant 2021  

 
4.2  Motorsport hele livet. 

NMF vil at det skal være et sportslig og sosialt tilbud for alle aldersgrupper slik at 
motorsportinteressen kan utøves gjennom hele livet. Dette skal oppnås ved at tilbudet tilpasses 
aldersgrupper på en slik måte at utøverne kan oppleve mestring og utvikling under trygge forhold. 
Klubbene skal tilby meningsfylte aktiviteter i et velutviklet sosialt miljø. 
 

4.2.1 Tiltak 
Tekst som beskriver konkrete mål og tiltak som skal gjennomføres for å nå hovedmål(ene). 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  
 

 
4.3  Attraktivt og inkluderende tilbud på alle ambisjonsnivåer. 

NMF vil at utøvere på alle nivåer finner tilbud tilpasset sitt ambisjonsnivå. Det skal utvikles 
konkurranseformater som omfatter alle deler av motorsporten, også mosjonister. 
 

4.3.1 Tiltak 
Sørge for at det er treningstilbud tilpasset til nivå og ikke alder, og tilgjengelig for alle. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlig 2021  
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4.4  Rekruttere flere til motorsporten gjennom trygge lavterskel 
tilbud til barn og unge. 

NMF vil at motorsporten i større grad skal legge til rette for rekruttering av barn og unge. Det skal 
være enkelt å prøve motorsport, baner skal være tilpasset unge utøvere og klubbene skal ha 
kompetente barne-/ungdomstrenere. Barn og unge skal bli kjent med motorsporten gjennom 
gode profiler og positiv kommunikasjon. Klubbene skal prioritere godt lokalt informasjonsarbeid. 
 

4.4.1 Tiltak 
Sørge for at grenene er til stede på leirer og samlinger, hvor det er mulighet for «kom å prøv» 
Eks. er idrettsleiren på Tromøya. Lage aktivitetsdager sammen med lokale klubber, med ungdom 
som hovedmål. Delta på stands og markedsdager for å vise frem og markedsføre sporten 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Grenansvarlige/ungdomsrepresentant/ 
klassekontakter 2021-2022  

 
4.4.2 Tiltak 

Synlig gjøring av seksjonens grener på NM veka. 
Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  

 

5. Høy sportslig kvalitet i alle ledd. 
NMF vil at alle deler av organisasjonen alltid har krav til høy kvalitet i utførelse av aktivitet. 
 

5.1  Rekruttere og utdanne flere trenere på nivå 1 og 2 i alle klubber. 
NMF vil sørge for økt kapasitet og tilgjengelighet i trenerutdanningen slik at flere trenere 
utdannes på nivå 1 og 2. Klubbene skal sørge for å ha en plan for trenerutvikling slik at de får 
dekket klubbens behov. 
 

5.1.1 Tiltak 
Bevisstgjøre klubbenes rolle for utdanning av trenere og sette de i kontakt med hverandre for å 
kunne bistå og lære av hverandre. Klubber kan da samarbeide både om utdanningen og bruken 
av trenere, samtidig som trenerne vil ha samarbeidspartnere etter endt utdanning. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021  
 

5.1.2 Tiltak 
Informasjon om aktuelle kurs må formidles til klubbene. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021  
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5.2  Kompetansemiljø og pådriver innenfor overgang til elektrisk 
motorsport. 

NMF vil aktivt arbeide for å drive frem utviklingen innenfor elektrisk drevne kjøretøy i 
motorsporten. NMF skal på alle nivå i organisasjonen tilegne seg nødvendig kompetanse om 
både den tekniske og sportslige utviklingen innen dette fagområdet. Klubbene skal motiveres til å 
gjennomføre aktiviteter/arrangementer for elektrisk drevne kjøretøy. 
 

5.2.1 Tiltak 
Innhente informasjon og status på hva som skjer internasjonalt fra det internasjonale forbundet. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder/nestleder 2021-2022  
 

5.2.2 Tiltak 
Holde seg oppdater over utviklingen fra utstyrsprodusenter og importører. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  
 

 
5.3  Etablere gode trenings- og delingskulturer i hele motorsporten. 

NMF vil at motorsporten skal preges av åpenhet og deling, og at det danner basis for utvikling i 
alle miljøer. Delingskulturen i motorsporten skal stimuleres til å gå på tvers av grener, nivåer og 
alder gjennom fysiske og digitale møteplasser. Kompetanse om trenings- og delingskultur vil 
innlemmes i trenerutdanningen og klubbutviklingsprogrammene. 
 

5.3.1 Tiltak 
Motivere klubber til god trenings- og delingskultur gjennom kurs og kompetanseheving 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021  
 

 
5.4  Vinnerkultur og landslagstilbud av internasjonal standard. 

NMF vil at landslagstilbudet i motorsporten skal være på nivå med konkurrerende internasjonale 
miljøer og de beste innen norsk idrett. Landslagene skal samarbeide med toppidrettsmiljøer i 
relevante idretter for å lære av de beste. NMF skal prioritere ressurser til landslagssatsningen og 
prioriterte utøvere som har potensial til å bli best i verden. 
 

5.4.1 Tiltak 
Følge opp klubbenes talentutvikling av utøvere innenfor de ulike grener.   

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022 
Bistå i forbundets felles 
satsning innenfor 
toppidrett/eliteidrett.   
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6. Klubben i mitt hjerte. 
NMF vil at medlemsklubber har et godt sportslig tilbud til medlemmer og at klubben har 
engasjerte frivillige. 
 

6.1  Bærekraftig og effektiv drift. 
NMF vil at alle medlemsklubbene skal gjøres i stand til å utøve effektiv styring. Forbundet vil 
utvikle kompetanse- og treningsprogram for klubbdrift, i kombinasjon med forbedret oppfølging og 
rapportering. NMF vil at klubbene skal ta et større ansvar for forvaltning av egne medlemmer og 
vil legge til rette for dette. 
 

6.1.1 Tiltak 
Oppfølging og utarbeidelse av manualer og veiledere for bruk av idrettens systemer, samt for 
klubbdrift og arrangement.  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  
 

 
6.2  Aktiviteter og arrangementer med høy kvalitet. 

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig kompetanseheving av ansvarlige personer og sørge for god 
kompetanseoverføring fra de beste arrangørene (best practice). Vi skal også utvikle og 
implementere arrangements- og aktivitetshåndbøker. 
 

6.2.1 Tiltak 
Det må stimuleres til at alle klubber som arrangerer løp legger listen så høyt at det blir attraktive 
løp både for utøvere og media. Det skal derfor utarbeides en veileder for klubber som skal 
fungere som en arrangørmanual. Arbeidet skal gjøres sammen med arrangørklubber. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  
 

6.2.2 Tiltak 
Samarbeid med arrangørklubb for god media dekning av arrangementet. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  

 
6.3  Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere. 

NMF vil at medlemsklubbene skal utvikle systemer for rekruttering og utdanning av gode frivillige 
og ledere og at disse inkluderes i klubbens drift/ledelse på en god måte. Forbundet vil legge til 
rette for dette arbeidet gjennom kompetansetiltak og struktur for hele NMF. 
 

6.3.1 Tiltak 
Formidle og oppfordre klubbene og deres medlemmer til å delta på kurs gjennom forbund og 
idrettskretsen. Gjøre klubbene oppmerksom på hva idrettskretsen arbeider med. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  
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6.3.2 Tiltak 
Sørge for rekrutering til tillitsverv fra klubbnivå. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2021-2022  

 
6.4  Utviklingsmodell med kompetansebehov tilpasset nivå. 

NMF vil utvikle og implementere en utviklingsmodell for alle utøvere, trenere og foreldre. 
Modellen vil basere seg på utviklingsalder fremfor biologisk alder på utøveren. 
 

6.4.1 Tiltak 
Seksjonen støtter oppunder det pågående arbeidet med utviklingstrapp som gjøres fra sentralt 
hold.  
 
 

8.2 Budsjett 
Seksjonens tildeling fastsettes av Forbundsstyret, foreslåtte tildeling for 2021 er 708 151,- hvorav 
21 218,- er øremerket toppidrett/eliteidrett. For 2022 legges tildeling for 2021 til grunn + 3% 
økning. Tildeling forutsetter at forslag vedtas av Forbundsstyret.  
 
 
 2021 2022 
Tildeling fra seksjon 708 151,- 729 395,- 

 
Seksjonsstyrets innstilling: 
 
Det fremlagte forslag til handlingsplan og budsjett for vedtas. 
 
 
 
 
  



  Seksjonsårsmøte Båtsport 2020 
 
 
 
 

34 
 

 

9. VALG 
 
Valgkomiteen har bestått av Stine Engelstad (leder), Jo André Hasle og Robert Andersen (vara). 
Per Christian Skoglund fratrådte grunnet vervet som visepresident båt i forbundsstyret. 
 
Det har kommet ett forslag fra klubbene, med gjenvalg av hele styret. Vi har kontaktet alle 
medlemmer i styret for å kartlegge ønske om gjenvalg, og innstiller til gjenvalg på de som har 
ønsket det, for kontinuitet og videre godt samarbeid i styret.  
 
Vi har avholdt telefonmøter igjennom prosessen, og innstillingen er enstemmig vedtatt per mail.  
 

9.1 Valgkomiteens innstilling:  
 
Verv Kandidat Klubbtilhørighet 

Seksjonsstyreleder Mette Moen Knutsen Tvedestrand Racing klubb 

Nestleder Christian Hammernes MK Trondhjem Racing 

Grenansvarlig Aquabike Lars Magne Drange Hjellestad Jet Ski Klubb 

Vara Christoffer J. Eid Hidra Båtforening Sport 

Grenansvarlig Circuit Jarle Hagane Songe Motorbåtforening 

Vara Morten Solvang Drammen Sportsbåt Team 

Grenansvarlig Offshore Nicolay Rylander Arendal Båtsportklubb 

Vara Svein Henriksen Tvedestrand Racing klubb 

Ungdomsrepresentant Oline Nordli Tvedestrand Racing klubb 

Vara   
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9.2 Presentasjon av kandidatene 
9.2.1 Vara grenansvarlig Circuit: Morten Solvang 

 

 
 

Navn: Morten Solvang 

Adresse: Stillerudsvingen 3, 3039 Drammen 

Telefon: 92 13 13 13 

Epostadresse: mortensolvang@gmail.com 

Fødselsdato: 09. mai 1972 

Utdanning: Tømrermester 

Yrke: Tømrer 

Idrettsbakgrunn: Allsidig idrettsbakgrunn, vært innom det meste.  
Syklet mye fram til vi rotet oss inn i båtsporten. Vætr kaptein på 
flere sykkellag som har satset på klassiske løp i Norge. Er stolt 
innehaver av rekorden på Trondheim - Oslo 

 
 
  

mailto:mortensolvang@gmail.com
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9.2.2 Vara grenansvarlig Offshore: Svein Henriksen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navn: Svein S. Henriksen 

Adresse: Bekkedalsveien 13, 3030 Drammen 

Telefon: 46 97 53 53 

Epostadresse: svein@pks.no 

Fødselsdato: 8. mai 1965 

Utdanning: Siviløkonom og Hærens Krigsskole 

Yrke: Administrerende Direktør 

Idrettsbakgrunn: Basketligaen Norge (BLNO), Langrenn 

Annen bakgrunn: Leder TRK, 2 døtre som utøvere i Offshore (J-klasse) 

 
  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpub%2Fdir%2FSvein%2FHenriksen&psig=AOvVaw3VBGaj98oHduxdjNoKwrtq&ust=1603977915274000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDSi8Kx1-wCFQAAAAAdAAAAABAE
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9.2.3 Ungdomsrepresentant: Oline Nordli 
 

 
 

Navn: Oline Nordli 
Adresse: Valleveien28, 4903 Tvedestrand 
Telefon: 90108287 
Epostadresse: olinenordli02@hotmail.com 
Fødselsdato: 27.10.02 
Utdanning: Vg1 helse og oppvekst 

Vg2 ambulansefag 
Vg3 påbygg (går påbygg nå) 

Yrke: student 
Idrettsbakgrunn: Kjørt offshore i litt over 2 sesonger 
Annen bakgrunn:  

 
 

9.3 Valgkomite 
 
Seksjonsstyret vil fremme forslag til ny valgkomite på årsmøtet. 
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