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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.  
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• 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.  
• 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. 
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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:   Kjartan Berland 

2 sekretærer:  Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet 

Tellekorps: Trygve Johnsrud (leder lovutvalg) og fra administrasjonen (legges frem på årsmøtet) 

2 representanter til å underskrive protokollen etter forslag fra salen 



 

  

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 

Etter valget på årsmøtet november 2018 var styrets sammensetning slik:  

Verv Navn Klubbtilhørighet 

Seksjonsstyleder Emilie Westby Trøgstad 

Nestleder Bjørn Hovden Asker Motorsportklubb 

Grenansvarlig Motocross Ole Ivar Bjørkamo Oslo Motorportklubb 

Vara Jørgen Bye MK Trondheim 

Grenansvarlig Trial Roald Stenvik Vaulali Trialklubb 

Vara Vidar Christensen Kristiansand 

Grenansvarlig Enduro Asbjørn Slettholt Flittig 

Vara Vibeke Wik Enebakk 

Grenansvarlig Quad Espen Trosthoel Notodden 

Vara Tore Michael Fjelle Ålesund 

Grenansvarlig Roadracing Anita Sæther Rakkestad 

Vara Trond Rusthen Borg MCK 

Grenansvarlig Dragbike Lin Amundsen Romerike Dragbike klubb 

Vara Jens Petter Pettersen Romerike Dragbike klubb 

Ungdomsrepresentant Andreas Øksenholt RE Motorsport 

Vara Mette Fidje Kristiansand Enduro 

 

I mars 2019 under styremøte nr. 0062 informerte nestleder Bjørn Hovden om at han ønsket å fratre fra 
sitt verv og sendte søknad om fritak til Forbundsstyret. Denne ble godkjent av Forbundsstyret.  
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I april 2019 ble det kalt inn til ekstraordinært seksjonsårsmøte med valg av nytt styre på sakslisten, 
etter valget har ble styrets sammensetning slik:  

Verv Navn Klubbtilhørighet 

Seksjonsstyreleder Cato Ove Karlsen OMS 

Nestleder Elizabeth Kobberød ACM 

Grenansvarlig Motocross Ole Ivar Bjørkamo Oslo Motorsportklubb 

Vara Geir Øyen Enebakk 

Grenansvarlig Trial Roald Stenvik Vaulali Trialklubb 

Vara Vidar Christensen Kristiansand 

Grenansvarlig Enduro Asbjørn Slettholt Flittig 

Vara Vibeke Wiik Enebakk 

Grenansvarlig Quad Espen Trosthoel Notodden 

Vara Tore Michael Fjelle Ålesund 

Grenansvarlig Roadracing Arne Viken Os MC og MX klubb 

Vara Raymond D. Olsen Oslo Motorsportklubb 

Grenansvarlig Dragbike Lin Amundsen Romerike Dragbike klubb 

Vara Jens Petter Pettersen Romerike Dragbike klubb 

Ungdomsrepresentant Madelen Hofstedt Pedersen Oslo Motorsportklubb 

Vara Mette Fidje Kristiansand Enduro 

 

I mai 2019 sendt grenansvarlig MX Ole Ivar Bjørkamo inn søknad om fritak fra sitt verv til 
Forbundsstyret, denne ble godkjent og vara Geir Øyen har fungert som grenansvarlig for MX i 
perioden.  

2.2 Seksjonsstyrets møter og arbeidsform 
Seksjonsstyret som ble valgt i november 2018 hadde frem til ekstraordinært seksjonsårsmøte avholdt 
3 møter. 

Etter nytt seksjonsstyre ble valgt i april 2019 er det avholdt 10 møter. Styremøtene ble frem til mars 
2020 avholdt som fysiske møter. Etter at Covid-19 gjorde fysiske møter mer utfordrende, har alle 
styremøter blitt avholdt som Teams-møter hvor noen styremedlemmer har møtt i NMF sine lokaler på 
Ullevål. 
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Seksjonsstyreleder valgt i mai 2019, har vært besøkende på mange av de stevner som har vært 
arrangert som representant fra styret. 

Marthe Hagen har fungert som styrets sekretær. 

2.3 Internasjonale verv 
På grunn av den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av Korona-pandemien har 
styrets ledelse ikke vært representert på internasjonale møter. Flere av de planlagte møtene er og blitt 
avlyst. 

FIM General Assembly 2019 ble arrangert den 29.11—2.12 i Monaco. NMF var representert med 
Anders Minken, Tony Isakssen og Marthe Hagen. 

I februar 2020 ble det avholdt internasjonal samling i Stockholm med fokus på skader i MX. NMF var 
representert med blant annet Harald Tufthaug, Dan Lindkjølen og forbundslege Dag Egil Nilsen. 

Nordisk møte ble avholdt digitalt på Teams 24 oktober 2020. Cato Karlsen og Tony Isaksen 
representerte NMF på møte. 

2.4 Andre forhold 
Seksjonsstyret har, til tross for pandemien, klart å opprettholde normal møteaktivitet ved hjelp av 
elektroniske hjelpemidler. 

Samarbeidet mellom styremedlemmene har vært godt, og styret har hatt mange positive og 
konstruktive diskusjoner.  

Aktivitetsnivået i de forskjellige grenene har også vært påvirket av Covid-19, noe som har vært og er 
en utfordring. Denne utfordringen vil man svært trolig også ta med seg inn i 2021. 

Styret har opprettet kontakt med Helsedirektoratet i et forsøk på å få generelt fokus på «galloperende» 
utgifter ved innleie av helsepersonell fra Helseforetakene. Helsedirektoratet har koblet inn 
rettsavdeling og direktoratet i saken. På grunn av myndighetenes fokus på Covid-19 tar arbeidet 
lengre tid enn forventet, det tas derfor også med inn i neste periode.  
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3. Idrett og aktivitet 
3.1 Lisensstatistikk for perioden 

 

 
 

Aktuelle lisenstall: 

ÅR/GREN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Motocross 2 681 2 990 3 594 3 709 3 979 4 299 4 284 3 573 3 573 3 566 3 807 

Roadracing 497 493 619 624 664 601 712 658 735 673 625 

Trial 570 666 799 862 974 1 025 1 132 853 853 914 810 

Enduro 779 901 1 039 1 195 1 406 1 158 1 175 1 160 1 160 1 329 1 361 

Speedway 130 129 151 150 159 140 136 106 106 109 109 

ATV 454 587 678 750 810 344 266 223 223 207 159 

Dragracing 
MC 

65 76 79 89 89 76 93 82 82 98 66 

Supermotard 165 183 222 252 282 194 185 167 167 147 100 
      

  
     

Sum 5 390 6 093 7 247 7 704 8 434 7 882 8 018 6 850 6 927 7 043 7 037 
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4. Rapport fra grener 
4.1 Dragbike 

Dragracing administreres av et arbeidsutvalg bestående av representanter valgt av de klubbene som 
deltar på Motorsportskonferansen. Ved ekstraordinært Årsmøte ble det ikke endringer i 
arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2019 og 2020 bestått av følgende personer: 

Grenleder:  Lin Amundsen 
Grengruppa: Jens Pettersen (vara) Egil Johnsrud (medlem) 

2019 var første året med Dragbike som egen gren i NMF. 

Lin har vært på 4 seksjonsstyremøter i Drammen. Jens Petter på tre.  

Grenen vokser, og har hatt en økning til 103 lisensierte denne sesongen, der 92 har deltatt i NM. 
Norge er nå den største dragbike grenen i Norden. I tillegg har det vært 8 Street Legal løp i Norge, 
som også er en god økning fra tidligere år. NM har blitt gjennomført med 6 runder for gruppe 2 og 3, 
og 3 runder for gruppe 1. 

5 mai ble historiens første treningsdag gjennomført, der alle kunne trene 201 meter på Gardermoen 
Raceway. 

Helgen 13-15 2019 juni arrangerte NDRG Norwegian Bike Festival, som ble en stor suksess med 120 
team fra hele 10 nasjoner.  

Et av målene for 2019 var å gjenoppta dragracing med MC i Nord Norge. I midten av juli reiste Jens 
Petter og Lin til Målselv og utdannet 8 funksjonærer teknisk/løpsleder. Det ble avholdt Street Legal løp 
samme helg, med både MC og Scooter som deltagere. 31 august ble det kjørt Street Legal i Svolvær, 
der Jens Petter stilte som Juryleder. Det vil si at målet er nådd, og Dragbike er etablert i Nord Norge. 

2020 har vært preget av Covid-19 situasjonen. De fleste stevner har blitt avlyst. Etter endt sesong har 
kun 2 NM runder blitt gjennomført i gruppe 2 og 3. Kun en i gruppe 1. Planlagt treningsdag for 
dragbike i mai regnet dessverre bort. Juniorene gjennomførte en av sine to dager. De utøvere med 
norsk lisens, bosatt i Sverige, har ikke kunnet delta i NM 2020.  

Både Europamesterskapet, Nordisk Mesterskap og Scandinavian Classic Cup har blitt avlyst i 2020. 
European Dragracing Serie har blitt kjørt, men på grunn av flere løp i andre land, ble det nærmest et 
finsk mesterskap. 

MESTERSKAP  
Det Nordiske Mesterskapet har gått over 4 runder 2019, der to av rundene har blitt kjørt sammen med 
Europamesterskapet. Løsningen gjorde at både FIM og Nordic ble litt oppstykket da klassene ble kjørt 
sammen. 101 deltok i Nordisk og 76 i Europamesterskapet  

Norgesmesterskapet har i 2019 har gått over 6 runder, der 92 (77 -18) utøvere har deltatt i de tre 
gruppene 

Classic Dragbike Scandinavia har gått over 6 runder med 25 deltagere som i 2018. 
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OFFISIELL NORDISK REKORD 
Matte Bohlin (NOR) satt offisiell ET Nordisk Rekord i Super Street Bike under siste runde av Nordisk 
Mesterskap på Tierp i august med tiden: 6,9594. 

 

LISENS KURS  
Det har vært avholdt 3 lisenskurs i 2019.  To på Gardermoen og ett i Fyresdal, samt et kurs for nye 
Nitrometan fører i mars 2019. 

Det har vært avholdt 1 lisenskurs i 2020.  Jan Erik N. Klausen fikk lisens i Super Twin, samt 5 utøvere 
i senior. 

 
Representasjonslandslaget har i 2019 bestått av: 
Jan Sturla Hegre og Sverre Dahl. 

Team Junior Norway 
To utøvere fra dragbike har deltatt i 2019. John Rolfstad og Oliver Amundsen. Det har vært avholdt 
flere treningssamlinger, og teamet ledes av Erland Thomassen, NMF. I tillegg er Sarah Nerva med i 
Team Norway Junior jenter. 

I 2020 har Sarah Nevra vært på flere samlinger med Team Norway Jenter. Teamet driftes av NMF og 
har medlemmer fra flere grener. 

 

GRENENS ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2019 
- Forhandlet frem budsjett 2019 
- Deltatt på ekstraordinært ting 2019 
- Bistått i arbeidet med, og gitt økonomisk støtte til treningsdag 
- Bistått og gitt økonomisk støtte Norwegian Bike Festival 
- Bistått til live sending fra banen på Gardermoen Raceway 
- Forhandlet frem avtaler med lokale aviser om livesending fra Gardermoen/Fyresdal 
- Bistått økonomisk til den Nordiske Mesterskapsrunden på Gardermoen. 
- Jobbet opp mot DSB slik at nitrometan fortsatt kan benyttes som drivstoff. 
- Representasjon jury Nordisk mesterskap: Lin Jurypresident Nordisk Mesterskap Tierp 

runde 1, Egil delegat samme stevnet.  
- Forhandlet frem 20 000 i sponsormidler fra Dalen Parkering, samt gratis parkering til alle 

på representasjonslandslaget. 
- Gitt Sverre Dahl økonomisk støtte til deltagelse i USA vinter 2019.  
- Gitt Jan Sturla økonomisk støtte til deltagelse under finalen i nordisk mesterskap. 
- Utpekt juryledere NM løp, samt bidratt med hjelp til samtlige arrangører i forbindelse med 

tilleggsregler.  
- Bistått under Street Legal løp, samt treningsdag på Gardermoen Raceway 
- Deltatt på nordisk møte Tierp i august 
- Vært aktivt med i det nordiske samarbeidet i dragbike og bistått i arbeidet med egne 

nordiske regler.  
- Hatt et tett samarbeid med Speedgroup som drifter EDRS og er promotor for Nordic 

Championship. 
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- Delt ut NM medaljer og kranser under NM finalen på Gardermoen i september. 
- Øyvind Hansen har regnet NM poeng i samarbeid med Jens Petter Pettersen. 
- Holdt kontakt med forhandler av Nitrometan -  distribusjon på bane. 
- Inngått kontrakt med Ankersen om bidratt økonomisk til at han får vært på alle løp der 

nitrometan benyttes 

 

GRENENS ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2020 
- Det har vært avholdt seksjonsstyremøter jevnlig. Dragbike har vært representert på alle. 
- Hele grengruppen vært på tillitvalgseminar. 
- Bistått i arbeidet med, og gitt økonomisk støtte til treningsdag 
- Bistått til live sending fra banen på Gardermoen Raceway 
- Forhandlet frem avtaler med lokale aviser om livesending fra Gardermoen 
- Holdt lisenskurs, samt tilrettelagt praksis for funksjonærer fra nord, slik at disse får 

fullverdig lisens. 
- Grenleder vært i møte med DSB i Tønsberg. Det ble gjort avtale om en del krav som må 

følges, og resultatet ble en 3 årlig dispensasjon, noe vi er svært glade for. 
- Grenen har også tatt ansvar for håndteringen når det gjelder bil/NBF. 
- Egil og Lin har holdt kurs for alle de som benytter Nitrometan som drivstoff. Kurset har en 

varighet på to år. 
- November 2020 holdes jurylederseminar der 5 juryledere stiller. Kurset gir kompetanse i 

nye 3 år. 
- 5 nye lisensierte funksjonærer er utdannet. 
- Forhandlet frem 20 000 i sponsormidler fra Dalen Parkering, samt gratis parkering Team 

Julia Wagner. Pga situasjonen har ikke faktura på midler blitt sendt ut i år. 
- Utpekt juryledere NM løp, samt bidratt med hjelp til samtlige arrangører i forbindelse med 

tilleggsregler.  
- Gitt arrangørstøtte til Valle (10 000 kr). 
- Delt ut NM medaljer under NM finalen på Gardermoen i september. 
- Holdt Juniorsamling på Gardermoen under siste stevnet. 

 
NORGESMESTERSKAPET 2019 – RESULTATER – 92 deltagere 
Gruppe 2  (6 runder)    Gruppe 1  (3 runde) 

Gull   Tor Øyvind Enger Østgård   Gull:  Trond J. Høiberget 

Sølv   Kenneth Laget   Sølv:  Anders Blanck 

Bronse: Arve Myrbostad   Bronse:  Hans Olav Olstad 

 

Gruppe 3  (6 runder)   

Gull:  Oliver Amundsen   

Sølv:  Hanna Amundsen   

Bronse: Faste Rosenlund   
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NORDISKE MESTERSKAPET 2019 – 101 deltagere 
Gull:  Jan Sturla Hegre Top Fuel Bike 

Bronse: Anders Blanck Super Street Bike 

 

CASSIC BIKE CUPEN 2019 – 25 deltagere 
Gull:  Ivar Ole Lybeck (NOR) 

Sølv:  Tom Dulin (NOR) 

Bronse: Ronny Arnegård (NOR) 

 

MEDALJER I EUROPEAN DRAGRACING SERIES 2019  
Gull:   Tor Øyvind Enger Østgård (Street Bike)  

Trygve Kjærstad Helgerud (Super Gas Bike)       

Sølv:   Kenneth Laget (Street Bike)                                                                                              

Bronse:  Arve Myrbostad (Street Bike). 

Seth Fristrøm (Juniorbike) 

 

NORGESMESTERSKAPET 2020 – RESULTATER – 41 deltagere 
Gruppe 3  (2 runder) 

Gull:   David Harley N Feltstykke 

Sølv:   Theodor Vik 

Bronse:  Hanna Amundsen 

 

Gruppe 2  (2 runder)   Gruppe 1  (1 runde) 

Gull  Arve Myrbostad   Gull:  Kjell Ågenes 

Sølv   Tage Torkildsen  Sølv:  Wille Skinnars 

Bronse: Gaute Lindskog  Bronse:  Jan Sturla Hegre 
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Kort oppsummering 
Sesongen 2019 har været vært med oss. Samtlige løp ble kjørt ferdig. Det har vært økning både i 
deltagelse NM og antall NM runder. Vi har endelig nådd målet med over 100 lisensierte og er nå størst 
i Norden.  

Både treningsdag og Norwegian Bike Festival ble en suksess. 

Juniorbike har vokst også i år, noe som er meget gledelig etter fjorårets ”tørke”. 

Det rettes en stor takk til NMF for støtte fra alle hold, og spesielt til Pål Magnussen som har vært 
grenkoordinator.  

Det har i mange år vært et mål å kunne være en egen gren i NMF og at vi ble det fra 2019, må vel 
være årets om ikke historiens største begivenhet. 

2020-Sesongen har vært preget av koronasituasjonen. De fleste stevner og mesterskap har blitt 
avlyst. Etter at landet ble ”stengt ned” i mars, har det vært umulig å jobbe på som normalt. All ære til 
de to arrangørene som holdt litt liv i idretten vår!  

Situasjonen gjenspeiler tallene på antall lisensierte. Under halvparten kjørte NM 2020 i forhold til 
2019. Koronasituasjonen har dessverre også rammet Dragbike! 

 

4.2 Enduro 
Grenleder Asbjørn Sletholt med vara Vibeke Wiik. 

Asbjørn og Vibeke ble valgt høsten 2018 og gjenvalgt på ekstraordinært ting i mai 2019. 

Ved inngangen til året hadde vi over 1200 lisenser i enduro. Ved utgangen var det 1319 lisenser. 

Hittil er det registrert 1327 lisenser i 2020.  Oppgangen i år skyldes at vi har hatt veldig god vekst i 
barne-lisenser, fra ca. 140 til over 200. 

Gjennom grenene budsjett og handlingsplan har det blitt spesielt fokusert på aktivitet for barn og 
damer.  Dette har bidratt til mye godt arbeide i flere klubber og grenen har sterk vekst i begge disse 
grupper. 

Grenen fikk godkjent nytt SR for sesongen 2019.  Bakgrunnen var at gammelt SR var justert flere 
ganger og inneholdt etter hvert mye regler som ikke var hensiktsmessig.  SR ble vedtatt av 
forbundsstyremøte på nyåret og har ført til at det er noe enklere å arrangere løp og annen aktivitet 
innen enduro.  Klubbene har fått større frihet til å lage løp og arrangementer etter eget opplegg.  Kun 
klasser i statusløp er nå forhåndsbestemt.  Ved inngangen til 2020 ble det kun gjort mindre endring i 
SR ENDURO 

Grenens budsjett har hvert kr kr 466 422,- i 2019 og i 2020 kr 522 291,- 

I grenens budsjett og handlingsplan er det blitt avsatt midler ihht. NMFs overordna planer.  Det er 
gjennomført NM på Jevnaker begge år, 3 NC i 2019; Solør, Borg og Jevnaker har stått for disse 
løpene.  
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I 2020 ble det 2 NC, hos Lunner i mars og avslutning hør NMK Aurskog Høland i oktober 

Nytt i 2019 var NESS serien hvor Flittig, Kristiansand Enduro og Kongsberg sto som arrangører.  Alle 
løpene hadde deltakerrekord.  NESS ble fulgt opp i 2020 med løp hos Flittig, Froland og Borg.  Det var 
god deltakelse og god stemning på alle løp. 

I 2019 hadde Enebakk hadde Norseman med god internasjonal deltakelse.  Borg har hatt onsdagsløp 
som har vært et fint tiltak for økt rekrutering.  Solør, Flittig og Borg hadde også åpne løp. I 2020 kjørte 
Lunner i tillegg til NC også en Vintercup med et løp i februar.  Solør hadde 2 åpne løp med bl.a. 8 
timers løp på søndag som ble en stor suksess.   

Flere klubber har begge år hatt samlinger, klubbløp og andre arrangementer som har bidratt til å 
rekruttere fremtidens enduro-førere og å holde på de som alt utøver sporten. 

Lunner har fått åpnet sitt anlegg på Stryken til enduro igjen og dette vil føre til økt aktivitet rundt Oslo. 

Vi har hatt landslag i enduro som i 2019 har sørget for at vi har hatt god deltakelse på internasjonale 
statusløp som VM, EM, WESS og Six Days. Trener Pål A. Ullevålseter.   Foruten vanlig enduro har vi 
også hatt deltakere i superenduro, ørkenrally og ekstremenduro.  Til å med denne helgen har vi 
utøvere som konkurrerer i et av verdens tøffeste og hardeste løp; Novemberkåsan. 

2020 har spesielt på den internasjonale terminlisten blitt redusert pga Korona.  Pål Anders Ullevålseter 
har sørget for å holde lagene og Team Norway i god trim og vi har mange spennende juniorer på 
gang.  Dette har ført til at internasjonal deltakelse har blitt redusert i år, men Vilde Holt, Kevin Burud 
har deltatt i EM/VM. 

Det er mange gode prestasjoner på høyt sportslig nivå.  Mange har bidratt til dette.  For første gang på 
lenge, hadde vi en medalje med Håkon Engan Karlsen som tok bronse i siste Em runde i Enduro. 

Under Six days hadde vi Tropylag, damelag og 1 klubblag.  Dette var første gang vi hadde damelag. 

3 av deltakerne fikk Six days medalje i sølv.  Six days i 2020 ble avlyst og flyttet til 2021. 

Følgende ble Norske mestere 2019: Senior Ib Vegard Andersen, junior Håkon Engan Karlsen, damer 
Irene Askeland og veteran John Greveg.  

Følgende ble Norsk mester i 2020: Senior Christian U Presterud, junior Kevin Burud, damer Mette 
Fidje og Veteran Pål Anders Ullevålseter.  

En takk til alle som på sin måte har bidratt til 2 gode enduro-år med mye aktivitet.  Håper vi kan ta 
dette med oss inn i 2021. 

 

Noen resultater: 

Følgende ble Norske mestere 2019: Senior Ib Vegard Andersen, junior Håkon Engan Karlsen, damer 
Irene Askeland og veteran John Greveg.  

Følgende ble Norsk mester i 2020: Senior Christian U Presterud, junior Kevin Burud, damer Mette 
Fidje og Veteran Pål Anders Ullevålseter.  
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4.3 Motocross 
Grenens møter og arbeidsform 

Etter ekstra ordinært seksjonsårsmøte ble det dannet en ny arbeidsgruppe. Denne bestod av: 

• Pål Johansen – Lunner Motorsport 
• Frank Selebø – Elgane Motorsykkelklubb 
• Marianne Agard-Michelsen – Enebakk Motorsportklubb 
• Per Christian Bjerlin – Haslemoen Motorsportklubb 
• Christina Mile – NMF Administrasjonen 
• Geir Øyen – Enebakk Motorsportklubb 

Arbeidsgruppen hadde gjennom 2019 en rekke arbeidsmøter, og det ble også avholdt et 
evalueringsmøte for alle NM-arrangørene. 

Før MSK 2019 ble det lagt ned et stort arbeide i forberedelser og endringsforslag. Mange forslag 
gikk igjennom, og noen ble nedstemt. Perfekt demokrati. Det ble også avholdt en Work-shop om 
NM. Her ble det enighet om at formatet på NM skulle fornyes. NM skal foregå over en helg, og 
fordelingen skal trekkes på region. Det ble også foretatt en spørreundersøkelse på nett i etterkant 
av MSK. Her kom det frem at de fleste ønsket seg samme heatlengde som har vært, men at det 
skal være en finaleomgang, slik at første fører i mål vinner.  

For 2020 hadde vi en søker, Lunner Motorsport, så de skulle få NM 2020, men de trakk seg tidlig 
i prosessen. NMK Gardermoen stilte sporty opp og tok på seg jobben som arrangør. Tusen takk. 

Lier Motorsportklubb ble kåret som årets NM arrangør 2019. De leverte et helt fantastisk Lag-NM. 

2020: 

AMX fikk tidlig på året et nytt medlem: 

• Kim Stein Johnsen – Froland Motorklubb 

Det ble avholdt et AMX møte og arrangørkonferanse i februar. Det var god deltagelse fra 
klubbene som skulle arrangere løp 2020. Både NM arrangører og landsdels cupene. Det ble 
enighet om de forskjellige føringene og Christina Mile hjalp til å få løpene registrert inn i MITA. 
Målet med dette var at løpene skulle bli synlige i MITA, og at utøvere da hadde mulighetene til å 
melde seg på årets løp i god tid. 

Så kom 12. mars. 

Alles hverdag ble snudd på hodet, og pandemien traff landet. Ikke noe ble som planlagt. 

De fleste løpene i landsdelscupene ble avlyst eller utsatt til 2021. Det kom en masse restriksjoner 
på samling av antall personer og vi måtte holde god avstand til hverandre og bruke håndsprit ofte.  

En stor berømmelse til årets NM arrangører. De klarte å gjennomføre alle planlagte NM runder, og 
det ble tre flotte arrangementer. Ingen av konkurransene kunne gå som planlagt, og det ble lagt 
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ned mye tid i endringer av konkurranse oppsettet, og det ble en vanskelig kabal å få til å gå opp 
for å ikke overskride det max antall personer som kunne være med på en konkurranse samtidig. 
Tallet for første løp var max 200 personer. Dette ble antydet at skulle stige til max 500 personer 
etter 1. september. Da ville vi kunne arrangere mer som normalt. Slik ble det ikke. Max tallet ble 
holdt på 200, og både Lag-NM og NM på Gardermoen måtte planlegges på nytt. Det ble da 
avholdt flere møter på Teams for å løse utfordringene. Selv om arrangementene ble annerledes, 
ble det gode NM runder, og vi fikk kåret verdige NM vinnere. 

NM Veka. Motocross og Quad 
NM Speedcross under NM Veka på Elverum ble et helt spesielt arrangement. Endelig fikk vi 
samlet de to grenene, motocross og quad, i samme arrangement. Dette har aldri vært gjort i NM 
sammenheng tidligere. Løpet som ble direktesendt på NRK har fått helt fantastiske 
tilbakemeldinger og var den sendingen som hadde aller flest seere. Både direkte og i opptak 
senere. Ønsker å rette en stor takk til NMK Elverum og Bjørn Kjetil  

2019 

NM Speedcross 
Arrangert av Bybergsanden under NM Veka Sandnes. Direkte sendte finaler på NRK. Godt 
arrangement og flott TV sending. Dessverre litt få deltagere. Verdige Norgesmestere ble kåret. 

NM Motocross 
Sesongen var planlagt med tre del runder. Elgane Motorklubb var først ute. De avholdt et flott 
arrangement, men også i denne konkurransen var det alt for få deltager. 

Neste ut skulle vært Re Motorklubb, men de trakk seg. 

Finale løpet ble arrangert på Haslemoen. Her var heller ikke været med oss, og det regnet 
konstant, og laget utfordrende forhold for alle. Også her var det alt for få deltagere, men de beste 
vant og ble Norgesmestere. 

Lag-NM 
Lag-NM ble arrangert av Lier Motorsport. Her var været med oss, og det ble en fantastisk helg. 
Det var litt få lag med i junior klassen, men god deltagelse i senior klassen. Lier la lista høyt for 
hvordan en NM-runde skal arrangeres, og fikk prisen som årets NM arrangør. 

2020 
NM Speedcross 

Første løp ut, NM Speedcross, ble arrangert på Starmoen Motorsenter av NMK Elverum. Her fikk 
man de første utfordringene med å arrangere under corona pandemien. Vi fikk også byttet dag for 
TV sending fra lørdag til søndag, samt at det totale antall personer skulle overholdes. Dette gjorde 
at det under planleggingen ble utarbeidet en hel rekke tidsskjemaer. Konkurransen ble for første 
gang arrangert med Quad og MX. Løpshelgen startet i strålende vær med barneidrett på 
fredagen. Lørdagen var like fantastisk, og verdige Norgesmestere ble kåret. Søndagen dro det i 
gang med et helt utrolig regnvær. Det lynet og tordnet, og det endte med en halv times utsettelse 
på finalene. Utøverne var som vanlig tøffe, og håndterte hva de fikk av føre, og verdige 
Norgesmestere ble kåret også denne dagen. 
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Lag-NM 
Lag-NM, arrangert av Eidskog MK på Magnor, ble også påvirket av corona. Hele løpsoppsettet 
måtte endres for å holde oss under de tillatte 200 personene. Juniorene kjørte lørdag og 
seniorene kjørte søndag. Det måtte kjøres en kvalifisering for seniorene mellom junior finalene for 
å redusere antall lag til søndagen. Også i lag konkurransen var det utrolig bra kjøring. Junior 
finalene fikk fire årstider, og håndterte dette også. Verdige Norgesmestere ble kåret. 

NM Motocross 
Årets NM runde ble arrangert av NMK Gardermoen. Også her måtte hele konseptet endres for å 
tilpasses corona reglene. Det ble gjort endringer i tidsskjema helt frem til siste uken før løpet. I et 
flott høstvær, på en strøken bane ble det kjempet i to dager, og vi fikk kåret flere verdige 
Norgesmestere. 

NM Stab 
NM Staben fra 2018 trakk seg like etter ekstraordinært seksjonsårsmøte, og ny stab i 2019 ble: 

• Conrad Rye-Holmboe. Juryleder.  
• Lars Gøran Jakobsen. NMF Jurymedlem.  
• Per Christian Bjerlin. Race Director.  
• Erik Sletholt. Tidtager.  
• Kent Olav Hagen Moe. Tidtager på Lag-NM.  

 
Tanken bak en NM Stab er å sikre at det blir like arrangementer gjennom sesongen, og at gren får 
utdannet funksjonærer som får erfaring med konkurranser på NM nivå. Det ble derfor bestemt at 
det er ønskelig med en liten rullering i NM Staben. 

 
NM Staben i 2020 ble. 

 
• Conrad Rye-Holmboe. Juryleder.  
• Roar Karlskås. NMF Jurymedlem.  
• Per Christian Bjerlin. Race Director.  
• Dan Lindkjølen. Stevneleder 
• Kent Olav Hagen Moe. Tidtager.  

 
Nytt av året var at NM Staben også bestod av en stevneleder. Dette, sammen med Race 
Director ga arrangementene er stor trygghet med den samlede erfaringen. Vi fikk også med 
oss assisterende stevneledere på alle rundene, som ga de enkelte god personlig erfaring, og 
konkurransene godt kvalifiserte funksjonærer. 
Assisterende Stevneledere: 

 
Solveig Grodås – NM Speedcross Elverum, Lag-NM Eidskog og klubbens jurymedlem NM 
Gardermoen 
Bjørn Kjetil Hurlen – NM Speedcross 
Eirik Vigrestad – Lag-NM Eidskog og NM Gardermoen 
Kim Seljeseth – NM Gardermoen 

 
Tusen takk for utrolig flott innsats og lykke til videre som funksjonærer. 
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4.4 Roadracing 
I 2018 ble Anita T. Sæther valgt inn som grenansvarlig for sesongene 2019 og 2020. Etter en 
turbulent vinter 2018/vår i 2019 endte det med at alle tillitsvalgte trakk seg fra sine verv. Det ble holdt 
et ekstraordinært ting, og her ble Arne Viken valgt inn som grenansvarlig for den resterende perioden 
med Raymond Olsen som varagrenleder. 

Sesongrapport Minimoto 
Fortsatt ligger det ett stort ubenyttet potensiale her. Oslo MK er de ledenede innenfor feltet og gjør en 
god jobb innenfor rekrutering til minimoto. Flere klubber har visst interesse for minimoto i år. Det er 
blandt annet allerede startet opp minimoto i Haugesund og det kjøres faste treninger i Stavanger MK. 

Sesongrapport Supermotard 
Det finnes ett lite miljø, hovedsaklig to steder i landet, rundt Stavanger og Trøgstad. 

Utenom dette er det ikke noen kjente organiserte miljøer. Interessen for supermotard blandt ungdom 
på gaten er stor. Utfordringen er å legge tilrette for å la de prøve dette i sitt nærområde. Det finnes ett 
utall av gocartbaner i landet som kan brukes til dette. Problemet er støyutfordringer. De fleste baner 
har brukt opp sin støykvote til det fulle og kan ikke slippe til nye aktiviteter som lager støy. 

Om dette kan løses så er det store muligheter for å rekrutere en helt ny gruppe unge mennesker. 
Store deler av denne gruppen bedriver i dag sin kjøring på offentlig vei i uorganiserte miljøer. Å få 
dette miljøet inn i trygge, organiserte former vil tjene både rekruteringen men også være til gode for 
samfunnet da det forebygger uønsket kjøring på offentlig vei. 

Sesongrapport Classic Racing Club 
Organisering 
Norsk Classic Roadracing administreres i hovedsak av Classic Racing Club med Tor Henning Molstad 
som representant for NMF Roadracing.  

Løp 2019 
I Classic RR har det vært 6 løpshelger fordelt utover sesongen: 

- Botania ring, Finland  
- Vålerbanen, Norge 
- Anderstorp, Sverige 
- Sviestad, Sverige 
- Karlskoga, Sverige 

Deltagelsen i Classic sine arrangementer har vært en god del høyere enn i moderne RR. Dette på 
tross av at antall lisenser kun er 87, noe som er vesentlig mindre enn moderne RR. Hovedgrunnen til 
høyere deltakelse under disse arrangementene er at utøvere fra nabolandene (hovedsakelig Sverige, 
Danmark og Finland) deltar i mye større grad enn i moderne RR. En god ide for fremtiden er et bedre 
samarbeid og en bedre kommunikasjon mellom nabolandene innen grenen moderne RR. Dette vil 
kunne gjøre det lettere å konkurrere på tvers av landegrensene, og vil være med på å styrke sporten 
og heve nivået i Norsk RR. 
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Drift av grenen 
Nyvalgt grenleder har opplevd det som problematisk å overta grenen kun få uker før første NM runde 
gikk av stabelen. Den største utfordringen har vært å få tilgang til både skriftlig og muntlig informasjon 
om hva som må gjøres, og hvilke avtaler som har vært inngått.  

Det har heller ikke lyktes å få tilgang til tidligere mailer noe som har ført til at alt av korrespondanse fra 
før mai 2019 er ikke-eksisterende. 

Derfor har denne sesongen blitt preget av å prøve å pusle sammen ett bilde på hva som må gjøres og 
hva som er gjort.  

Ett par problemområder har imidlertid dukket opp: spesialreglement, organisering, funksjonærer, 
jurymedlemmer, kostnader ved å arrangere NM runder, seriepåmelding og salg av startnummer. 

Med dette i tankene og at 2020 sesongen ble avlyst har det vært ett spesielt år. 

Det positive er at arrangørklubbene har sørget for å opprettholde ett tilbud til utøverene ved å 
arrangere klubbløp med de utfordringer det har ført med seg. 

NM ble avlyst i begynnelsen av sesongen da det på den tiden var for stor usikkerhet hvordan 
situasjonen i Norge og verden ville utvikle seg samt hvilke restriksjoner som ville gjelde. 

Fortsatt er det en jobb å gjøre med å få på plass ett ryddig spesialreglement, rekrutering av 
funksjonærer, kostnader ved å arrangere NM-runder 

Spesialreglement  
Fortsatt er det store mangler i SR. For å skape mest mulig stabilitet bør SR være mest mulig likt FIME 
sitt reglement i alle klasser. I klassen superbike ble det for 2020 vedtatt å følge FIME med færrest 
mulig norske særregler. De resterende klassene bør også gå over til FIME med færrest mulig 
særnorske regler. 

Det er en utfordring ang innleveringsfrister for SR. Dette skal innleveres innen 10. desember for 
gjennomgang av administrasjonen i NMF. FIME slipper ikke sitt reglement før noen måneder senere. 

Enkleste måten å løse dette på per dags dato er å bruke gjeldene regelverk for innlevering av SR. Pkt 
3.1 i fellesdelen sier at SR skal være vedtatt av seksjonstyret mc innen 31.januar. Før seksjonstyret 
får SR for vedtak må det innom administrasjonen for gjennomgang, og det er her fristen på 
10.desember kommer inn. 

Men pkt 3.1 sier også at det er rom for forandringer etter 31.januar, om det er feks «vesentlige 
endringer» i det internasjonale reglementet. 

Så om noe er oversett i det internasjonale reglementet som vil skape store problemer for norsk RR så 
kan det forandres. 

Dermed bør det ikke være noe problem å lage de særnorske forandringene på årets reglement og 
leverte dette inn til 10. desember. FIME gjør på sin side heller ikke store forandringer uten at de 
kommuniserer dette i god tid i forveien 
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Organisering 
Mye tid er gått med på henvendelser direkte til grenansvarlig fra utøvere/teammedlemmer. Grenen har 
en utfordring i at informasjon er vanskelig å finne og man må i en del tilfeller lete igjennom side på 
side med referater for å finne ett svar. Da blir det av forståelige grunner ofte rettet spørsmål til 
grenansvarlig. Dette gjør at tiden som kunne vært brukt til å utvikle grenen blir brukt til å svare på 
spørsmål som kunne vært besvart av utøverens klubb. Det bør lages en ny kommunikasjonsmodell, 
som kan formidles ut til medlemmene. 

Om man skal fortsette med dagens modell bør det vurderes om det bør ansettes en grenansvarlig på 
fulltid som blir lønnet for å klare dagens arbeidsmengde på en god måte. 

Ett annet alternativ er å lage ett styre under grenansvarlig som består av en representant fra hver av 
de fem aktive klubbene. Da kan hver enkelt i styret få ansvar for å opprette og drifte hver sin gruppe. 
Dette kan de igjen hente hjelp fra klubben sin for å administrer. Dermed blir det ikke enkeltpersoner 
som må ta hele børen. Da kan grenansvarlig fungere som en leder og i tvistesaker ha siste ordet. 
Dette vil gjøre at grenansvarlig kan konsentrere seg om styrearbeid, budsjetter, representasjon og 
fremming av grenens interesser.   

 

Funksjonærer 
Per dags dato er det for få aktive banefunksjonærer. Dette gjør avviklingen av NM rundene mer 
utfordrende for arrangørene. Samtidig skaper det ett større press på hver funksjonær da de ofte står 
alene på post og får dermed ikke gjort jobben effektivt nok. De som har stilt opp fortjener all heder og 
ære for den utfordrende jobben de har gjort. Her bør det ses på årsaken til mangelen og utarbeides en 
strategi for å øke antallet aktive banefunksjonærer.  

Jurymedlemmer 
Listen over jurymedlemmer som er tilgjengelige for engasjement på NM rundene er tynn. Klubbene 
bør gå igjennom om de har kandidater som kan utdannes til dette. 

Det arrangeres i 2020 jury-seminar og det er oppnevnt en del kandidater fra grenens side. Dermed 
håpes det at situasjonen blir litt bedre i 2021. Men det må fortsatt settes fokus på utdanning av nok 
jurymedlemmer og juryledere som innehar den nødvendige kompetansen som trengs. 

Juryfunksjonen er så essensiell i gjennomføringen av ett NM, at den krever god kompetanse for å sitte 
i denne rollen. Avgjørelser tatt på feil grunnlag skaper fort unødvendige problemer og derfor er det 
viktig å etterstrebe at vi har erfarne jurymedlemmer og ledere tilgjengelig. 

 

Kostnader ved å arrangere NM runder 
Samtlige av årets NM runder har gått med underskudd. Dette er for noen av arrangørklubbene en 
gjentagende trend og klubbkassene tåler ikke dette i lengden. Det jobbes for å kartlegge hvilke 
faktorer som spiller inn. For NM runden på ACR er det sanitetskostnadene som er den tunge faktoren. 
Disse ligger nesten tre ganger høyere enn sammenlignet med f.eks. finalehelgen på Rudskogen. På 
Rudskogen er baneleien og utgifter i forbindelse med banen en av de tunge utgiftene.  
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Grenen er helt avhengig av kunnskapen som arrangørklubbene sitter på når det kommer til 
gjennomføring av arrangementer. Her er det viktig å finne gode løsninger så kunnskapen blir ivaretatt 
på riktig måte  

 

Seriepåmelding og startnummer 
Betaling av startnummer ble innført i 2018 for å gi grenen en ekstrainntekt, noe som også har blitt 
videreført til 2019. Seriepåmeldingsavgiften på kr. 1000,- ble også videreført.  

I år var inntekten av startnummer og seriepåmelding øremerket til livesendinger, og intensjonen for 
sesongen 2019 var at det skulle være livesendinger gjennom hele sesongen. Det var imidlertid kun 
livesending av de to siste løpsdagene på siste NM runde fra Rudskogen.  

Det var ikke mulig å gjennomføre livesendinger på alle NM runder da det ved overtagelse av grenen 
ikke forelå hverken avtaler eller en realistisk finansieringsplan for dette. Det ble utarbeidet en avtale 
om å sende live fra begge dagene på siste løpshelgen. Prisen for en løpshelg er så høy at man må 
hente inn eksterne inntekter for å realisere en plan om livesendinger fra alle løp. 

Breddeaktivitet – barn/ungdom/kvinner  
U25 – samling 2019 
På grunn av den turbulente tiden i vinter/våres har det ikke vært noen plan for gjennomføring av U25 
samlinger i 2019. Det har derfor ikke blitt iverksatt noen samlinger denne sesongen bortsett fra en liten 
samling under NM helgen på ACR. Her holdt Thomas Sigvartsen samlingen hvor han gjennomgikk 
kjøreteknikk og hadde en «trackwalk» på banen. Satsning på ungdom er viktig for rekruteringen så det 
bør ses på muligheter for å videreføre U25 samlinger og denne type satsing av fremtidens utøvere. 

 

Arrangørkonferansen  
Arrangørkonferansen ble avholdt 2. februar 2019 og 8. februar 2020. Referat finnes på nmfsport.no 

Nordisk møte 
Nordisk møte 2019 ble gjennomført på Skype i september. Finland var forhindret i å delta. Tema var 
reglement for de forskjellige klassene, satsningen på minimoto og utviklingen av sporten i de nordiske 
landene. Sverige har noe flere aktive deltakere enn Norge, mens Danmark kun har ca. 30 som er 
aktive. Viktig å ha god dialog med de andre nordiske landene og vite hva de gjør som er bra for 
rekruttering i sporten, og hva som ikke er så bra for sporten.  

 

Mesterskap 
Nasjonale konkurranser 
I 2019 har det vært 5 NM arrangementer med totalt 10 runder innen Norges mesterskap, Norges Cup 
og Free for all. Arrangørklubbene har vært Arctic Circle Motorsportklubb, Solør MC Klubb, Borg MC 
Klubb, Viken MC Motorsportklubb og Oslo Motorsportklubb. Disse arrangørklubbene innehar mye 
erfaring og kompetanse, og fortjener ros for alt det gode arbeidet de gjør. Uten hjelpen og kunnskapen 
til disse klubben hadde det ikke vært mulig å gjennomføre NM rundene i 2019 sesongen.  
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Nordisk mesterskap 
Solør mc klubb avholdt ene runden av nordisk mesterskap mens den andre runden ble avhold i 
Finland. Deltagelsen fra andre land har vært minimal på de nordiske rundene. 

 

Internasjonale konkurranser  
Det er ikke avholdt internasjonale konkurranser de siste årene, ei heller i 2019.  

Vi har hatt noen norske utøvere som har konkurrert på forskjellige nivåer i utlandet. Det finnes nok 
flere enn de som er nevnt nedenfor så her oppfordres det til å gi beskjed til grenen om de man vet om. 

Under finalehelgen i 2019 i det tyske mesterskapet IDM deltok fem norske førere. Alexander 
Nedreskår, Desiree Sterner, Mia Rusten deltok i klassen Supersport 300.  Jonathan Lykke Nessjøen 
og Anton Ueland deltok i Superstock 600. Grenen har støttet disse med kr 5000,- per fører. Dette er 
per dags dato ikke betalt ut, men vil bli det. 

Under den nordiske runden i Finland deltok Jonathan Lykke Nessjøen i klassen Superstock 600. 

Ole Bjørn Plassen og Thomas Sigvartsen har kjørt hele 2019-sesongen i det spanske mesterskapet.  

Erik Kjuus har som tidligere år deltatt i Manx GP som foregår på Isle of Man. 

Caroline Olsen har deltatt i størstedelen av den amerikanske AMA serien.  

 

I 2019 har grene gitt støtte til toppidrettsutøvere. Det er gitt til Ole Bjørn Plassen, Thomas Sigvartsen 
og Caroline Olsen som hver har fått kr 25 000,-. Tanken var at ved å støtte disse utøverne så kunne 
de gi tilbake til grenen i form av erfaring og kunnskap, spesielt til yngre utøvere.  

Thomas Sigvartsen har gitt tilbake til grenen ved å stille seg til disposisjon som trener. Noe han gjorde 
på ACR ved å organisere og gjennomføre U25 samlingen der.  

For 2020 sesongen kan en bedre oppfølging av sponsormidler være fordelaktig.  

 

Anlegg og miljø 
Modell for støymåling 
Det har vært et større prosjekt pågående for å utarbeide en ny modell for måling av støy på 
baneanlegg. Grunnen til dette er fordi dagens modell er gammel og ikke gir ett riktig støybilde, som 
igjen kan føre til at baner kommer dårligere ut enn de burde. Kostnaden for analysen er delt mellom 
flere aktører og RR har støttet prosjektet med kr 15 000,- 

Godkjente baneanlegg 
Av baneanlegg har vi per dags dato tre godkjente baner i Norge. 

- Arctic Circle Raceway  
- Vålerbanen 
- Rudskogen 
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Alle disse banene fikk fornyet godkjenningen sin i 2019. ACR og Rudskogen har fått godkjenning A og 
B, mens Vålerbanen har fått godkjenning B.  

Prosjektering av nye baneanlegg 
Det er for tiden fem kjente prosjekter under utvikling: 

- Fjord Motorpark 
- Telemark ring  
- Lillesand Motorsenter 
- KNA Raceway 
- Hell Arena 

Grenen har dessverre ikke hatt mulighet for å oppdatere seg på fremdriften av alle fem prosjekter.  

Av disse prosjektene er ut ifra det vi vet KNA Raceway det anlegget som er nærmest en realisering. 
Rammebetingelse for bygging hos kommune er på plass. 400 mål er grovplanert og klar for nødvendig 
infrastruktur. Forhåndstilsagn om spillemidler er i orden. Siste som må på plass er mellomfinansiering 
fra bank til tippemidlene blir utbetalt.  

Byggestart er anslått til å kunne begynne på nyåret og baneåpning 2021. 

Fjord Motorpark har blitt en del utsatt i forhold til tidligere forespeilet. Forsinkelsen er hovedsakelig 
knyttet til utredning av området i forhold til verdi og støy. Prosjektet er godt kartlagt både med tanke på 
byggingen og bruken av det ferdige anlegget. Arbeidet med baneprosjektet pågår for fullt og den 
foreløpige prognosen antyder at det er mulig å begynne første byggetrinn i 2021-2022. De andre 
prosjektene er grenen ikke oppdatert på og vet således ikke status på.    

 

4.5 Trial 
Covid-19 har hatt en stor innvirkning på gjennomføring av årets sesong. Det har ført til flere avlyste 
arrangementer både nasjonalt og internasjonalt i 2020. Likevel er det gjort en fantastisk jobb i 
klubbene der vi klarte å avholde 21 stevner i Norge i 2020 mot 35 i 2019.  

NM Lag og NM ble arrangert mens, NM-X-Trial og alle stevner i Norgescupen ble avlyst. Også 
Nordisk mesterskap i Grimstad ble avlyst grunnet Covid-19  

Internasjonalt ble alle EM rundene avlyst mens det ble kjørt 8 VM runder i september og oktober. Vi 
hadde 20 (43) enkeltstarter i VM fordelt på 3 (10) førere i 2020. 

Drift komite/gren: 
Grenansvarlig  Roald Stenvik 

Vara  Vidar Christensen.  

Et arbeidsutvalg bestående av følgende personer: 

Region Øst:   Bjørn Berntsen 

Region Sør:   Marianne Lundevold 

Region Midt:   Øystein Hollås 
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MSK/Ting/Arrangørkonferanse: 
På MSK 2019 deltok 49 (57) delegater og antall forslag som skulle behandles var 7 (10). to endringer i 
SR etter gjennomgang av forslag. Det var å gjøre Veteranklassen i NM Lag til offisiell klasse samt å 
endre aldersgrense til 40 åt i denne klassen. I tillegg ble det besluttet å åpne for muligheten til å 
arrangere NC med 15-18 seksjoner.   

Arrangørkonferansen ble avholdt på Quality Hotel Fredrikstad med 28 (39) deltakere fra 12 forskjellige 
klubber. På agendaen var seksjonsdømming ved Terje Lundevold, Stevneavvikling/Trialprogrammet 
ved Henrik Wergeland og Seksjonslegging ved Vidar Christensen. Seksjonslegger kurset ble avholdt 
på trialområdet til Kråkerøy Trialklubb. 

President Emilie Westby deltok på konferansen og holdt en presentasjon om forbundsstyrets 
aktiviteter.  

 

Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering  
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.  

I tillegg til de etablerte Regionsteamene i Øst, Sør og Midt Norge, har vi i 2020 etablert team i region 
Vest. 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. 

Dette året har vært utfordrende med tanke på pandemien, men klubbene har vært flinke og kreative 
der de har tilpasset seg etter gjeldende regler slik at det har vært mulig å opprettholde en bra aktivitet 
lokalt.   

Grenen er veldig stolt av våre frivillige som holder denne aktiviteten/satsingen i gang og ønsker i 
denne årsrapporten nok en gang å takke for deres innsats. 

 

Toppidrett  
Grenen har opprettholdt sin tidligere satsning på toppidrett med landslag og talentutvikling (Team 
Norway og Team Norway Junior). I tillegg har vi i år opprettet et utviklingsteam for trial som er 
satsning for de som kjører delvis internasjonalt og er på vei opp mot landslag. 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.  

Det har blitt gjennomført 1 Spania samling og mange samlinger i Norge pga av korona situasjonen. 
Det har vært for å opprettholde motivasjon til utøverne for om de kanskje fikk mulighet til å kjøre VM i 
år, noe som var usikkert hele veien. 3 utøvere valgte å dra.  

Teamene har prioritert å være mest på samling i utenom sesongen, men meste i Norge som sagt. Det 
er fortsatt en lang vei å gå med å få flere døgn for å ha mer kontinuitet i satsningen. I dag er de rundt 
50 dager sammen i året totalt. Vi har aldri vært så profesjonelle slik vi har vært dette året. Det viser vi 
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ved at vi har nesten hele landslaget i Spania for å trene. Noen har valgt å flytte ditt for å få den beste 
treningen.  

  

Følgende utøvere har vært på Team Norway i 2020: Håkon Pedersen, Sondre Gilje Haga, Mats 
Nilsen, Jarand-Matias Vold Gunvaldsen, Ingveig Håkonsen, Erica Melchior, Huldeborg Barkved og 
Seline Meling.  

Team Norway Junior: Mats Nilsen, Sander Bjoraa, Jone Sandvik, Jonas Jørgensen.  

 Landslagssjef: Marius Dammyr 

Trenere: Martin Hemmer (Utviklingsteam) og Joa Hindren og Geir Børre Pedersen (Team Norway 
Trial Junior) 

 

Internasjonale mesterskap  
Norge ved Grimstad Trialklubb skulle arrangerer Nordisk Mesterskap i 2020, dette ble avlyst grunnet  

Covid-19. 

Nasjonal konkurranser  
I 2020 var det terminfestet hele 7 Norges Cup runder, dette var på 2 på Karmøy, 2 på Skiptvedt, 2 på 
Hobøl og 1 i Bergen. Dessverre ble alle disse avlyst grunnet pandemien. X-Trial NM i NM Veka ble 
også avlyst. 

NM og NM lag ble arrangert som planlagt. Det var viktig for trial i Norge at vi fikk disse 
arrangementene gjennomført. En stor takk til klubbene i Bergen for at dere fikk til NM og tusen takk til 
Kristiansand Trialklubb at dere arrangerte NM Lag.  

Det har vært meget høy standard på de 2 nasjonale statusløpene i 2020, klubbene legger ned en stor 
innsats i forbindelse med disse arrangementene. 
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Deltagelsen totalt i Norges Cupen 2020 fordeler seg slik (antall deltakere pr klasse): 

Klasser Karmøy 
NC 1 

Karmøy 
NC 2 

Skiptvedt 
NC 3 

Skiptvedt 
NC 4 

Hobøl 
NC 5 

Hobøl 
NC 6 

Bergen 
NC7 

Elite Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Kvinner Elite Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Junior Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Kvinner Junior Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Ungdom Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Veteran Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Åpen Blå Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Åpen Gul Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Åpen Grønn Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Åpen Fri Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Rekrutt Vanskelig Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

Rekrutt Lett Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst Avlyst 

         

Totalt        
        

         

NM ble i år arrangert på Eikås Motorsportsenter av Bergensklubbene. Arrangørene hadde gjort en stor 
innsatts for å få til et bra arrangement.  

 

Deltagelse i NM 2020 pr klasse: 

Klasse Kristiansand 
NM 

NM 8 
NM Kvinner 14 
NM Junior 17 
Veteran 14 
Åpen Blå 4 
Åpen Grønn 27 

    
Totalt 84 
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Årets lag-NM ble arrangert av Kristiansand Trialklubb som leverte et meget bra arrangement. Lag NM 
2020 ble en folkefest og er grenens største arrangement i antall deltakere.  

Deltagende lag pr klasse i lag-NM og antall utøvere pr klasse 

Klasser Lag Utøvere 

Senior 3 12 

Junior 3 12 

Kvinner 6 16 

Veteran 5 14 

   

Uoff. blått spor  

Uoff. grønt spor 

 

Totalt 

5 

16 

 

38 lag  

18 

60 

 

132 

 

 

Anlegg og Miljø  
De fleste norske klubber har per i dag egne områder for aktivitet sommerstid. Enkelte klubber har 
også haller for kjøring om vinteren, men her er det potensiale for flere klubber.  

Både miljøstasjoner og bruk av miljømatte er påbudt for å minimere negativ miljøpåvirkning fra 
aktiviteten.  

Grenen ser det som viktig å være med å tilpasse arrangementer og reglementer til å kunne ta inn 
elektriske sykler. Dette vil jobbes med i kommende periode. 

Grenen anser det som viktig å fortsette å fremme gode holdninger til miljø og ta ansvar for den 
visuelle forsøplingen som vi alle kan bidra til er minimal i vår aktivitet.  

 

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv  
I FIM Europa er Anders Minken medlem i Trialkomiteen som Magnus Liljeblad leder. 

Det nordiske samarbeidet NMC fortsetter som tidligere og her avholdes vanligvis møter trialkomiteen 
på nett i etterkant av nordisk mesterskap. Evaluering av årets mesterskap og evt endringer i vårt felles 
reglement er faste saker på dagsorden. I år har det ikke vært Nordisk Mesterskap, men det er avholdt 
et Nordisk nettmøte høsten 2020 med fokus på 2021 sesongen. 
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4.6 Quad 
2019 sesongen har vert lærerik og spennende som ny Grenansvarlig, bratt lære kurve som ikke ser ut 
til å stoppe på en stund, ikke minst er det mange av dere som innehar mere kunnskap rundt sporten 
en undertegnende det er unikt positivt, takk for all hjelp og innspill i perioden som har vert, setter stor 
pris på innspill og meninger. 

Sesongens refleksjon fra gren er et inntrykk av positivitet, engasjerende medlems masse, dette 
bringer styrke og vilje til løsninger som gjør Quad grenen til et sterkt miljø tross av at gren er «liten» i 
antall medlemmer. 

I lys av antall medlemmer er NMF Quad grenens utøvere sterkt presentert med tunge fotavtrykk 
internasjonalt, dette er ekstremt positivt samt unikt av utøverne. 

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

Gren ser frem til neste sesong med positivitet, med lærdommen fra 2019 og gode medspillere ligger 
alt til rette for og kunne styrke Quad i Norge når man ser på nivået gren presterer både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Norge sitter etter 2019 sesongen med muligheter til å være arrangør av internasjonale arrangementer 
og de mulighetene som fines rundt dette segmentet, dette viser tydelig at Norge har bemerket seg i 
Quad miljøet, dette er noe alle i Quad skal vær stolte av. 

2020 sesongen startet med ambisjoner, en tiltenkt plan for arrangementer, satsninger for Quad 
plutselig alt på pause,,,,, det så mørkt ut for Quad sporten det så mørkt ut for idretten generelt, et 
vakuum for motorsporten, hvordan løse årets planer til en viss grad var da plutselig dagsorden, alt 
snudd på hode. 

Quad reiste seg med både NM,NC og regions løp, dette er noe og være stolt av hele miljøet, Grenen 
har et stort engasjement som tilgangs representert i 2020 sesongen, ved National krise arrangerer 
løp, bare og ta av seg hatten for hva de lokale klubben har fått til i denne perioden med restriksjoner 
nasjonalt for arrangementer etc etc.  

Som gren funksjonær er lærekurven bratt og ingen ende ta, det er positivt med 
medlemsengasjementet, engasjementet som stiller krav til gren, takk for all hjelp og innspill i perioden 
som har vert, setter stor pris på innspill og ytringer, dette bringer sporten fremover og setter gren 
fottrykket tydeligere i forbundet. 

Sesongens refleksjon fra gren er helhets bilde av positivitet, engasjerende medlems masse, styrke og 
vilje til løsninger, som gjør Quad grenen til et sterkt miljø tross av at gren er «liten» i antall 
medlemmer. 

Takk for lærerik og givende 2019 og 2020 sesonger, og ikke minst til alle medlemmer, for motorsport 
gleden, motorsport samtalene, lykke til alle sammen i 2021. 
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2019 løp 
NC 1 og Speed cross, Elganes speed cross variant av året, et positivt tilskudd i ATV miljøet, kjempe 
publikums vennlige konsept, gren håper Elgane gjentar suksessen. 

NC 2 Re, kjempe arrangement med «ny» bane for ATV folket, Nøtterøy Motorsport klubb vist at de en 
klubb som får til det meste selv på lånt bane. 

NC 3 Jevnaker Motor klubb gjennomførte et arrangement med presisjon.  

NC 4 finale en dag med mye vann og flott kjøring Flittig Motocross & ATV hadde en verdig avslutning 
på sesongen for ATV. 

Regions løp dessverre avlyst grunnet lite påmeldte utøvere. 

NMK sommer cup blei arrangert hos Flittig Motocross & ATV. 

 

Arrangementer sesongen 2020  
I skyggen av en nasjonal pandemi, stiller Quad grenen opp med 5 løps arrangementer totalt for 
sesongen 

• NM speed cross Elverum 

Totalt et kjempe arrangement i en tynget covi periode, til tross for restriksjoner etc etc etablerte NMK 
Elverum NM i speed cross arrangement til di grader. 

o Quad og MX, setter en ny kurs for samarbeidet mellom Quad og MX for fremtiden, dette var 
starten på en positiv reise med mulig samarbeider. 

• NC 1 NMK Aurskog Høland, knall start på en etterlengtede Quad sesong med konkurranse for 
utøverne 

• NC 2 Flittig Motocross & ATV, klinket til også i år med løp, vel gjennomført arrangement 

• NC 3 NMK Notodden, stilte med oppgradert bane trase, et kjempegjennomført arrangement. 

Regions løp 

• BGT afterrace blei arrangert i samarbeid med NMK Notodden, et verdig standpunkt for 
sesongen 2020 

 

Gren arbeidsgrupper  
Gruppe administrator 
• Gren leder 2019/2020 sesongen, ført dialog med etablerte arbeidsgrupper i sesongen 2020, 
vil med dette motiverer gren etter årets valg, å fortsette arbeidsgruppene som er opplyst og 
kommunisert via MSK 2019 et positivt tilskudd til gren arbeidet. 

o Arbeidsgrupper etablering arbeidet var utfordrende i 2019 sesongen, ved inngangen til 2020 
var den totale interessen i endring og gren fikk ila sesongen etablert opplistedes grupper. 
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• Er utfordret til utøvere vedrørende bidrag i arbeidsgruppene, som pr dd ikke innehar denne 
innfallsvinkelen, ved bidrag av utøvere i arbeidsgruppene vil man kunne knytte sporten enda 
«nærmere» rammene for utøvelsen av sporten 

Arbeids grupper har i sesongen 2020 vert benyttet i Støre grad, for utvikling i gren totalt sett, Innad i 
gren er det mange med viktig kompetanse som bør benyttes til utvikling av sporten. 

 

Arbeids grupper etablert: 
Arbeidsgruppe Quand of Nation/EM til Norge 

1. Stein Arild Vik Hansen (gruppe leder) 

2. Øystein Frøtlog 

3. Stein Magne Gustad 

Foreligger dialog med FIM gjeldende EM og QON til Norge via gren, ut ifra dette er det satt ned en 
arbeidsgruppe for og se på eventuelle muligheter for dette i Quad gren. Det er positivitet fra NMF 
sentral til en eventuell slik satsning fra Quad som gren. Arbeidsgruppen er i tråd med dialog ved 2019 
MSK. 

Arbeidsgruppe Spesial Reglement 
1. Tore M Fjelle (gruppe leder) 

2. Patrick Neby Hansen 

3. Jørgen Svindal 

a. Belyse oppdateringer i reglement 

b. Behandle innkommende forslag 

c. Samhandle reglement ihht FIM oppdateringer 

d. Se på modernisering og tilpasning as SR ihht dagens utfordringer 

e. Oppdatere SR for å samsvare med NMF sentrale endringer  

i. Antall startende i nasjonale klasser 

ii. Støy krav 

iii. Etc etc etc 

Arbeidsgruppe Digitalisering  
1. Kurt Henning Skjong 

Trenger flere ressurser til dette viktige emnet,  

a. Fremme sporten digitalt ut til publikum 
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b. Fremme tilgjengeligheten til sporten for publikum 

c. Mulig inntektskilde til gren sporten på sikt 

d. Fremme muligheten for streaming via NMF siden sentralt 

e. Skape fokus for sporten digitalt  

Kan skape mange muligheter for sporten fremover 

Arbeidsgruppe Sponsor midler for gren satsninger  
1. Sigmund Kasin 

a. Norges Cup serie 

b. Quad of Nation gren satsning 

Se på mulighetene for mulige sponsorer til gren satsninger, fremme muligheter for inntekter/bidrag til 
Quad.  

Arbeidsgruppe samarbeid Quad / MX 
2. Tore M Fjelle 

3. Geir Øyen 

a. (Espen Trosthoel startet dialogen) 

Fremme muligheter for å samkjøre arrangementer med MX, dette for å tilfører positiv økonomi i 
arrangementene ved flere deltakere, og ikke minst øke mulighetene for grenene til konkurranse valg 
etc. 

Lisenser tall fra NMF er ikke slik gren ønsker og håper, Gren ønsker en styrking av antall medlemmer, 
gren er avhengig av medlemmer for vekst grunnlag og økonomisk tilskudd til gren budsjett fra NMF 
sentralt. 

Da det pr dd er reversert trend i Quad som gren ( noe som også er tilfelle i andre grener, muligens 
pandemi effekt), viktig at alle medlemmer i Quad jobber for å styrke antall medlemmer. 

Også sannsynlig en «normal» svingning i sporten,  selv om det er svingninger mener gren det er et 
større potensiale i gren sporten en lisenser dd. 

Hvilke tiltak kan benyttes for å øke sporten ?  

• Media er en viktig faktor 

• Hvordan nå ut til publikum 

Hva kan gjøres for et publisitets løft 

• Quad er spennende, fartsfylt, har alt for å kunne øke publisitet, ut i fra dette må sporten ut i 
den elektroniske delings infrastrukturen. 

a. Høyt internasjonalt nivå 
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b. Internasjonale utøvere  

c. Profesjonelle løps arrangementer 

d. Positivt samhold i gren 

• Quad bør gå sterkere sammen, løfte media fokuset å fremme sporten dette fører til interesse 
økning. 

 

 Gren og de lokale klubbene må følge tett opp media rundt arrangementer 

 Viktig og benytte NMF Web for arrangement resultater 

 Invitere NMF delegater til arrangementer 

 Quad må «stikke» seg frem for å bli vist 

 Tenke nytt 

 

Termin arrangementer 2020 
Gren vara Tore Michal Fjelle jobbet iherdig denne sesongen også med og få på plass løp i sesongen 
2020, sammen med de lokale klubbene har de fremmet hele 4 løp, dette er en bragd i et lite Norsk 
Quad miljø i den situasjonen Nasjonen befant seg i. 

Takk til Tore og de lokale klubbene. 

Type løp Totalt deltagere Klubb 

NC 1 52 NMK Aurskog Høland  

NC 2 49 Flittig Motocross & ATV 

NC 3 54 NMK Notodden 

Regions løp 

Type løp Totalt deltagere Klubb 

BGT afterrace 43 NMK Notodden 

NM  

Type løp Totalt deltagere Klubb 

Speed Cross  28 (atv) NMK Elverum 
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Påmelding til løp 

• Quad Miljøet må respektere arrangør klubb, melde seg på tidligere, mye jobb for arrangør 
klubb i forkant av selve løpet. 

• Utøvere oppfordres til å melde seg på så tidlig som mulig 

 

Gren året 2020  
NMF Utviklings Team 
Endelig er det etablert et NMF utviklings team, etter at MA blei lagt ned som satsning i NMF. 

Quad utøvernes økonomiske bidrag fra NMF til NMF satsningen, dog noe gren ikke er fornøyd, med 
grunnet størrelsen på tildeling, gren mener denne tildelingen burde blitt større. 

Dette med tanke på Quad gren høye internasjonale deltagelse og nivå i sporten, gren jobber med 
påvirkning av delingsnøkkelen for neste sesong. 

Utviklings team er styrt av NMF 

NMF har engasjert Trener til team 

Trener er Tommy Nordstø 

Satsningen er ikke i regi av Gren 

 

Gren informasjons flyt 
Egne NMF mailer til gren funksjoner opprettet og folder struktur etablert for å bedre informasjonsflyten 
i gren, med tanke på videreføring av informasjon. Nettsky er kommunisert for og bedre informasjons 
flyten i gren, anbefales etableres for å forenkle informasjons tilgang mellom gren funksjonærene. 

 

Oppdatering av Medisinsk reglement for Quad 
Gren har søk forbundet gjeldende oppdatering av medisinsk reglement, dette for å tilpasse oss 
Motocross samt redusere kostnader samtidig opprettholde sikkerheten til utøverne. 

Muntlige dialoger er positiv til endringen i reglementet for Quad. 

Skriftlig søknad sendt forbudet oktober 2020 

Utdrag fra Medisinsk reglement etter dagens regler: 

Motocross  
a) Trening og lukkede konkurranser: P1 – A1 – U2  

b) Konkurranser med regional status og åpne konkurranser med inntil 75 deltakere: P3 – A3 – 
U2  
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c) Norgescup, konkurranser med regional status og åpne konkurranser med mer enn 75 
deltakere: P4 – A3 – U3  

d) Norgesmesterskap: P4 – A3 – U3 

 

ATV cross  
a)  Trening og lukkede konkurranser: P1 – A1 – U2  

b)  Åpne konkurranser og konkurranser med regional status og med inntil 75 deltakere: P3 – 
A3 – U2  

c)  Åpne konkurranser og konkurranser med regional status med mer enn 75 deltakere, 
norgescup og norgesmesterskap: P4 – A3 – U3 

 
Følgende endring ønskes i reglementet  
tilsvarende Motocross som vist: 

• a) Trening og lukkede konkurranser: P1 – A1 – U2  

• b) Konkurranser med regional status og åpne konkurranser med inntil 75 deltakere: P3 – A3 – 
U2  

• c) Norgescup, konkurranser med regional status og åpne konkurranser med mer enn 75 
deltakere: P4 – A3 – U3  

• d) Norgesmesterskap: P4 – A3 – U3 

 

EM deltagelse  
Vedrørende Covi-19 situasjonen har ikke Norske utøvere deltatt i internasjonale løp 2020 sesongen. 

Quad of Nation 2019  

Covi-19 situasjonen har utelatt denne FIM satsningen i 2020. 

 

Funksjonærer  
Gren ser nødvendighet vedrørende Quad etablerer flere funksjonærer, de respektive klubbene bør 
tilrettelegge for funksjonær styrkning, Quad bør styrke staben av funksjonærer for å høyne 
kompetanse og tilgjengelighet internt i grenen. 

Trener kompetanse 

• Trener 3 for videre strategi om et fremtidig Landslag. 

• Trener 1 samt 2 for utvikling i de lokale klubbene. 
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Kompetanse erfaring 2020 sesong 

 Kan man motivere elite (satsende/lagt opp) utøvere til trener kompetanse, kompetansen de 
innehar er unik for en trener. ( gren har vert noe dialog, positiv interesse, gren anbefales at det legge 
til rette for dette i 2021 i budsjettet)  

 Mangeårige trener Tommy Nordstø er en kandidat for trener nivå lll, henstilling til gren dekker 
kostnadene, i neste budsjett periode. 

 Gren takket ja til bidrag for International funksjonærer, i samarbeid med motocross, kostnader 
fordeles mellom grenene. 

 Innberettet, stevneledere samt juryformenn til NMF for Quad som gren, vedrørende 
oppgradering av lisenser. 

Bane godkjennings gruppe 

Vedrørende bane godkjennings gruppe i NMF, Gren har meldt interesse for dette arbeidet og 
kandidaten som er henstilt er Stein Arild Wik Hansen. 

Arbeidet med inkludering i bane gruppen er startet opp med dialog samt fremstilt vedrørende Quad sin 
kandidat, denne jobben må videreføres i neste periode. 

Det er pr dd ikke satt av eget budsjett til denne styrkningen, da man finner det mulig å bygge opp 
kompetanse via eksisterende organ internt i Norge. 

Henstiller til at det bør se på International styrkning ved en senere anledning 

 

Arrangement samarbeid Quad/Mx 
Quad og Mx gren har kommunisert gjeldende muligheter for arrangement samarbeid i fremtiden. 

Dette samarbeidet vis mulig kan hjelpe grenene til et styrket økonomisk rammer for arrangementer, 
begge grener har arrangementer med kapasitet til og fyllet opp med samarbeids grens utøvere. 

NM i speed cross viste at et arrangement for begge grener er fult mulig gjennomfør bart. 

 

Startnummer  
Gren ønsker ingen kostnad for utøvere for start nummer 2021 sesongen. 

Norges Cup 

NC medaljer i tide for 2020 sesongen. 

Utøveren fikk utdelt sammenlagt medaljer fra NC serien på NC 3, medaljene blei utdelt av Cato 
Karlsen, Leder av MC seksjonen i NMF. 

2021 løps arrangementer  
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Klarer Quad klubbene og ha datoer klare ila desember 2020 hadde dette lettet jobben til gren 
betraktelig. 

Vedrørende inngått samarbeid mellom A media og NMF sentralt, må gren levere termin liste senest 15 
Januar for å bli en del av A-medias dekning i sesongen. 

Gren er klar over at dette er kjapt, gren finner det viktig å være tidlig ute for å få tilrettelagt så godt 
som mulig for alle utøvere, Norge som nasjon har utøvere som hevder seg høyt internasjonalt og gren 
ser det viktig å ha alternativene tidlig slik at løps oppsettet kan manøvreres så god som mulig. 

 

NMF premie vegg 
NMF sentralt har laget premie vegg Gren kan benytte, dette er et yngende mulighet for gren for 
muligheter ved NC/NM serie etc for sponsor visualisering. Arbeidsgruppe etablert for sponsor 
muligheter 

NMF representanter 
I 2020 sesongen har NMF vert representert på alle løpene til Quad, dette setter gren pris på og viser 
at NMF har Quad på kartet 

Streaming 
Ut ifra oppnådd media/publikums nedslags i gren, ser man det nødvendig og styrke Quad som gren 
digitalt. Arbeids gruppe etablert for dette emnet 

NMF sentralt har inngått samarbeid med A media fro streaming av arrangementer nasjonalt, dette er 
et viktig bidrag til NMF for og fremme motorsporten nasjonalt og internasjonalt. 

A-media kommer til arrangementer for og dekke og sende live. I denne sammenheng bør gren Quad 
henge seg på og til rette legge for dette  

Rekrutering 
2020 sesongen har gren kun mottatt 1 søknad om midler til rekrutering etc. 

Gren påpeker vedrørende budsjetterte økonomi til rekrutering, sterkt ønskelig at lokale klubber 
benytter mulighet for støtte til rekrutering. 

Gren ytret muntlig til lokale klubber i 2020 sesongen om muligheten for støtte. 

Rekruterings handlingsplan bør verifiseres for 2021 sesongen, fokus på rekrutering sammen med de 
lokale klubbene er viktig for fremtiden og bør fokuseres på i 2021. 

Gren ønsker innspill på metodikk tanker gjeldende rekrutering til sporten. 
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Nordisk Mesterskap  
Avlyst grunnet Covi-19 sesongen, mulighetene bør ses på i starten av 2021 sesongen om det er 
muligheter for et slik type arrangement. 

De interesserte nasjonene i 2019/2020 arbeidet har vert 

• Danmark 

• Norge 

• Finland 

• Sverige 

NM uka 2020 
NN uka og NM i Speed cross MX/Quad avholdt hos NMK Elverum Starmoen motorsenter. 

Et arrangement som er kommet for å bli, 2020 sesongen var første året samarbeidet var utprøvd på 
denne måten, resultatet er alle parter positive til og videre samarbeid mellom grenene er ønskelig fra 
alle parter. 

2021 NM uka blir Quad en del av. 

NM Uka er en viktig arena for sporten, for å bli vist frem i media, på et Nasjonalt nivå. 

Quad of Nation 2020 

Dessverre avlyst grunnet Covi-19. 

• Satsningen for 2021 sesongen bør startes tidlig i 2021 for QON 2021. 

• Gren har fått tilbakemeldinger gjeldende QON satsningen, ut i fra dette er det kommunisert i 
gren og i samråd med NMF at QON satsingen er sterkt forankret i gren og en positiv satsning som bør 
til rette legges for. 

• Grunnet stor aktivitet blant elite utøverne bør det tilrettelegges for en lengre periode med 
forberedelser for utøverne sammen med QON trener . 

• Valg av QON trener veles tidlig 

• Bør tilrettelegges 5-8 samlinger i forkant for samkjøring og samhandling mellom utøverne og 
team medlemmer 

Fair Play  
Det har vert tilfeller i 2020 sesongen der Fair play tematikken ikke er fulgt, gren oppfordrer sterkt til at 
dette respekteres. Norges Motorsportforbund oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent 
med de etiske retningslinjene i forbundet.  

 

Seksjonsstyrets innstilling: 
Fremlagte årsberetning for perioden godkjennes.  
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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 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.  

5.1 MC – seksjonen 

 

5.2 Motocross 
    

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -     1 408 315  -       1 403 315  -     1 546 020  -         1 692 820  
40001 Drift komite/seksjon           40 000               46 060            43 000                   7 244  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           15 000               36 285            50 000                 15 358  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering         258 000             173 058          210 000                 54 200  
40004 Toppidrett         685 000             719 067          705 550               711 790  
40005 Internasjonale mesterskap         170 000             235 995          252 370                 24 000  
40006 Nasjonale konkurranser           90 000             231 735          175 000               131 511  
40007 Utdanning           40 000               19 350            50 000                   4 745  
40008 Anlegg og miljø           52 000                   241            25 100                 44 961  
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær           50 000               52 923            30 000                   1 470  
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv             8 315                 2 852              5 000   

    

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -       450 000  -         449 491  -       450 000  -              450 000  
40001 Drift komite/seksjon           80 000              89 390          117 000                  12 648  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           19 000              41 322            25 000                    8 492  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering         155 000                1 814          140 000   
40004 Toppidrett              22 248    
40006 Nasjonale konkurranser             5 000                8 000            15 000   
40007 Utdanning                3 647            70 000   
40008 Anlegg og miljø           15 000                4 953    
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær         102 000              16 889              2 000                  29 758  
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv           74 000              39 543            81 000                    2 892  
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -         221 685                   -    -              396 210  
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Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -               114 251                   -    -            697 541  
 

5.3 Enduro 
    

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -       516 422  -         466 422  -       522 291  -             522 291  
40001 Drift komite/seksjon           25 000              14 933            25 000                      923  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           18 000              22 057            35 000                   4 358  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           50 000                4 341            50 000                   8 000  
40004 Toppidrett         267 422            188 727          240 250                189 193  
40005 Internasjonale mesterskap            120 787    
40006 Nasjonale konkurranser           90 000            107 592            85 000                 26 985  
40007 Utdanning           20 000                  624            20 000   
40008 Anlegg og miljø           15 000             32 041   
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær           25 000             25 000   
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv             6 000                3 692            10 000   
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -             3 669                   -    -             292 832  

 

5.4 Quad 
    

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -       199 627  -         199 627  -       237 042  -            237 042  
40001 Drift komite/seksjon             15 000   
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.                1 990            12 000   
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering            36 000                 23 000  
40004 Toppidrett             40 409   
40005 Internasjonale mesterskap              60 152            34 000                   6 143  
40006 Nasjonale konkurranser              84 498            50 000                 55 464  
40007 Utdanning             20 000   
40008 Anlegg og miljø             15 326                 15 326  
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær               6 894              5 000   
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv              11 712            12 000   
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -       199 627  -           34 381              2 693  -            137 109  
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5.5 Trial 
    

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -       869 914  -         868 914  -       810 080  -            929 280  
40001 Drift komite/seksjon           20 000                8 465            20 000   
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           45 000              27 629            46 879                 19 259  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering         170 000            100 000          175 000                 52 000  
40004 Toppidrett         520 000            390 054          493 000               362 500  
40005 Internasjonale mesterskap           20 000            183 438              5 500                        -    
40006 Nasjonale konkurranser           14 000              18 560            14 000                   4 271  
40007 Utdanning           15 000              10 118    
40008 Anlegg og miljø           16 281             20 701   
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær           44 633             35 000   
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv             5 000                4 418    
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -         126 232                   -    -            491 250  

 

5.6 Roadracing 
    Regnskap pr. 

september 
2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/ Inntekter -       674 338  -         442 830  -       554 364  -           607 555  
40001 Drift komite/seksjon           20 000                3 254            30 000   
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           30 000                8 251            35 000                13 118  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           90 000              15 000            43 000                13 600  
40004 Toppidrett         100 000              50 000            54 000   
40005 Internasjonale mesterskap              35 000    
40006 Nasjonale konkurranser           50 000            182 410          147 000                11 250  
40007 Utdanning           20 000     
40008 Anlegg og miljø           15 000     
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær         335 000           210 000   
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv           14 338               5 000   
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -         148 915  -         30 364  -           569 587  
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5.7 Dragbike 
    

Regnskap pr. 
september 2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -       205 388  -         213 801  -       231 339  -            234 876  
40001 Drift komite/seksjon           33 388              26 019            20 000                   1 787  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.              34 225            17 000                 12 108  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           33 300              43 000            53 339                 33 501  
40004 Toppidrett           30 300              10 000            44 000                 10 000  
40005 Internasjonale mesterskap           38 000              31 770            20 000   
40006 Nasjonale konkurranser           42 000                3 720            39 000                 10 000  
40007 Utdanning                2 072              3 000                 26 000  
40008 Anlegg og miljø             10 000   
40009 
Markedsføring/informasjon/profilering/klær           14 400              31 356            10 000   
40010 Organisasjonen/internasjonale 
tillitsverv           14 000                5 444            15 000   
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -           26 195                   -    -            141 480  

 

5.8 Track Racing 
    Regnskap pr. 

september 
2020  

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Budsjett 
2020 

40000 Tildeling/Inntekter -       177 955  -         177 955  -       159 274  -           159 274  
40001 Drift komite/seksjon             5 000                3 622              5 000   
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.           16 455              11 932            20 000                  2 976  
40003 Breddeidrett - 
barn/ungdom/Kvinner/integrering           68 000                5 000            51 274   
40004 Toppidrett             7 000                     -              30 000                30 000  
40005 Internasjonale mesterskap           10 000                9 633            10 000   
40006 Nasjonale konkurranser           17 500              27 901            23 000                  8 486  
40007 Utdanning           18 000              22 663              5 000   
40008 Anlegg og miljø           30 000             15 000                15 000  
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær    
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv             6 000     
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)                  -    -           97 204                   -    -           102 812  

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Den fremlagte regnskap for perioden tas til orientering.  
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6 Innkomne forslag 
6.1 Forslag om etablering av arbeidsgruppe / grenledelse roadracing #1 
 

Forslagsstiller: Solør Motorcykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Det etableres arbeidsgruppe / grenledelse i roadracing bestående av representanter fra de 
klubbene som i løpet av de siste 3 år har vært arrangør av minimum NM-runder. I dette tilfellet 
fremmes det forslag om å sette sammen en gruppe bestående av representanter fra Borg MCK, 
Oslo MK, ACM, Viken MSK, Solør MCK og CRC. 

Begrunnelse: 

Med bakgrunn i de siste sesonger turbulens nettopp i grenen roadracing er vi av den formening at det 
nå må tas grep dersom grenen skal kunne utvikle seg og komme videre, både med topp- og 
breddesatsing, og ikke minst på rekrutteringssiden. Vi vet det er utviklingspotensiale dersom vi kan 
samarbeide og være demokratiske, og ikke minst akseptere de ting som blir bestemt. 

Det er ingen hemmelighet at de siste årene har ikke ting fungert slik vi ønsket. Vi har sett svært mye 
dårlig håndverk. For å kalle en spade for en spade; det har vært mye rot, tull og misnøye. 

Dette er også hovedgrunnen til at vi sliter med å få frem dyktige folk som vil ta et tak for å utvikle 
sporten. Vi ser nå at flinke folk som er forsøkt rekruttert har gått lei og trukket seg / ikke stiller til 
gjenvalg. Dette før man egentlig har kommet skikkelig i gang. Vi får ingen kontinuitet. 

Vi skal ikke i denne begrunnelsen spekulere i verken det ene eller andre, men ved å sette sammen en 
gruppe bestående av representanter fra klubbene nevnt ovenfor, velge en leder i denne gruppen 
forsøke å få en bedre dialog innen roadracingmiljøet snarest. 

Det er mange ting å ta tak i, og vi vet at det finnes dyktige folk som trengs for å ta tak i planlegging av 
sesong, budsjettering, reglementer og andre viktige ting. 

Når man så i arbeidsgruppen har kommet til enighet skal det informeres og gjennomføres slik det er 
bestemt og IKKE krangles og diskuteres i diverse fora når man ikke er enig. Dersom man står 
sammen kan vi faktisk utvikle grenen til noe bra, men da må vi legge all gammel historie død og se 
FREMOVER. 

 

Seksjonsstyrets kommentar:  

Det jobbes sentralt med å ivareta tillitsvalgte og deres arbeid. Seksjonsårsmøtet kan ikke vedta 
etableringer av arbeidsgrupper i grener, det oppfordres derfor til ny grenansvarlig å ta med seg saken 
til grenmøtet. Seksjonsstyre er positive til at gruppen består av nevnte representanter. 
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6.2 Forslag om etablering av arbeidsgruppe / grenledelse roadracing #2 
Forslagsstiller: Borg Motorsykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Det etableres arbeidsgruppe / grenledelse i roadracing bestående av representanter fra de 
klubbene som i løpet av de siste 3 år har vært arrangør av minimum NM-runder. I dette tilfellet 
fremmes det forslag om å sette sammen en gruppe bestående av representanter fra Borg MCK, 
Oslo MK, ACM, Viken MSK, Solør MCK og CRC. 

Begrunnelse: 

Med bakgrunn i de siste sesonger turbulens nettopp i grenen roadracing er vi av den formening at det 
nå må tas grep dersom grenen skal kunne utvikle seg og komme videre, både med topp- og 
breddesatsing, og ikke minst på rekrutteringssiden. Vi vet det er utviklingspotensiale dersom vi kan 
samarbeide og være demokratiske, og ikke minst akseptere de ting som blir bestemt. 

Det er ingen hemmelighet at de siste årene har ikke ting fungert slik vi ønsket. Vi har sett svært mye 
dårlig håndverk. For å kalle en spade for en spade; det har vært mye rot, tull og misnøye. 

Dette er også hovedgrunnen til at vi sliter med å få frem dyktige folk som vil ta et tak for å utvikle 
sporten. Vi ser nå at flinke folk som er forsøkt rekruttert har gått lei og trukket seg / ikke stiller til 
gjenvalg. Dette før man egentlig har kommet skikkelig i gang. Vi får ingen kontinuitet. 

Vi skal ikke i denne begrunnelsen spekulere i verken det ene eller andre, men ved å sette sammen en 
gruppe bestående av representanter fra klubbene nevnt ovenfor, velge en leder i denne gruppen 
forsøke å få en bedre dialog innen roadracingmiljøet snarest. 

Det er mange ting å ta tak i, og vi vet at det finnes dyktige folk som trengs for å ta tak i planlegging av 
sesong, budsjettering, reglementer og andre viktige ting. 

Når man så i arbeidsgruppen har kommet til enighet skal det informeres og gjennomføres slik det er 
bestemt og IKKE krangles og diskuteres i diverse fora når man ikke er enig. Dersom man står 
sammen kan vi faktisk utvikle grenen til noe bra, men da må vi legge all gammel historie død og se 
FREMOVER. 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Forslaget anses som sammenfallende med forslaget fra Solør MCK. Seksjonsstyret har samme 
kommentar til dette. 
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6.3 Videreføring av midler gren RR #1 
Forslagsstiller: Solør Motorcykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Vi foreslår at samtlige midler som står disponibelt for gren RR etter sesongslutt blir videreført 
til sesongen 2021. 

Begrunnelse: 

Dette vil endelig gi gren RR nok midler til å kunne vise hva vi kan få til, deriblant TV-dekning som har 
vært klart i flere år, men ikke kunne blitt gjennomført grunnet alt for lite penger i grenen. Vi har mer 
midler å bruke på rekruttering, juniorsamlinger, topputøvere og generell utvikling av grenen. Vi har hatt 
veldig lave utgifter i gren RR i år grunnet avlyst NM og ekstremt lav aktivitet i grenen.  

Seksjonsstyrets kommentar:  

I løpet av november hvert år tildeles seksjoner og grener en økonomisk ramme fra forbundsstyret jfr. 
NMFs lov § 28 2.ledd pkt. 4. «Vedta seksjonsbudsjett basert på bevilget ramme fra forbundsstyret og 
tildele midler til seksjonens grener».  

Denne økonomiske rammen er ikke det samme som øremerkede midler. Grenene og seksjonene må 
holde seg innenfor den tildelte rammen. Dersom man ikke benytter tildelt ramme et år, kan man ikke 
overføre dette til neste år. Begrunnelsen for dette er at midlene er tildelte rammer, som skal benyttes 
til planlagte tiltak. Dersom gren/seksjon ikke iverksetter planlagte tiltak og derved ikke benytter 
midlene går de inn i Forbundets felles økonomien.  

Tenker vi oss en løsning der midlene skulle være mulig å føre over vil det skape regnskapsmessig rot 
da det hvert år måtte budsjettere med et underskudd da seksjonskostnadene bare blir større og 
større.  

Det kan nevnes at det etter NIFs lov ikke er tillat å budsjettere med underskudd (jf. NMF’s lov §13 «(3) 
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 
positiv egenkapital»). Målet i idretten er å komme så nærme 0 som mulig og å skap aktivitet. Ved at 
man ikke kan søke om å få med ubrukte midle over til neste år, setter man et press på gjennomføring 
av planer som er det idretten ønsker.   

Egenervervede midler; 

Grenene og seksjonene kan erverve egne inntekter som de benytter til spesielle formål. Disse midlene 
er det grenene selv som disponerer og er midler de kan søke om å få med videre til neste år. Dette er 
inntekter (startnummer, gaver, andre øremerkede midler) som budsjetteres i egen post og som det 
settes av for i balansen ved årets slutt. Dette gjør at det ikke vil slå ut på budsjettets resultat slik som 
eventuelt overføring av ubrukte budsjettmidler ville gjort. 

 

Seksjonsstyret ber om at forslaget avvises.  
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6.4 Videreføring av midler gren RR #2 
Forslagsstiller: Borg Motorsykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Vi foreslår at samtlige midler som står disponibelt for gren RR etter sesongslutt blir videreført 
til sesongen 2021. 

Begrunnelse: 

Dette vil endelig gi gren RR nok midler til å kunne vise hva vi kan få til, deriblant TV-dekning som har 
vært klart i flere år, men ikke kunne blitt gjennomført grunnet alt for lite penger i grenen. Vi har mer 
midler å bruke på rekruttering, juniorsamlinger, topputøvere og generell utvikling av grenen. Vi har hatt 
veldig lave utgifter i gren RR i år grunnet avlyst NM og ekstremt lav aktivitet i grenen.  

Seksjonsstyrets kommentar: 

Forslaget anses som sammenfallende med forslaget fra Solør MCK. Seksjonsstyret har samme 
kommentar til dette. 

 

6.5 Stemmerett ved valg av grenansvarlig / vara #1 
Forslagsstiller: Solør Motorcykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Vi foreslår at det ved valg av grenansvarlig / vara, kun er tellende stemmer fra klubber som har 
lisensierte medlemmer i aktuell gren.  

Begrunnelse: 

Dette vil gjøre at man unngår at ett overtall av stemmer på en grenansvarlig kommer fra flere klubber 
som ikke har utøvere i aktuell gren, og man med dette unngår at grenansvarlig er valg av noen som 
uansett ikke vil ha noe forhold til hvordan denne grenen styres på grunna av mangel på utøvere.  

Seksjonsstyrets kommentar:  

Det er styrets oppfatning at greners ønsker blir ivaretatt av seksjonsårsmøtet. Seksjonsstyret ser 
positivt på forslaget, dog kan ikke årsmøtet behandle lovsaker jf. NMFs lov §23-6 ikke behandle 
lovsaker. Årsmøtet kan derfor kun gi nytt styre en oppfordring til videre saksbehandling opp mot 
forbundstinget i 2021.  
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6.6 Stemmerett ved valg av grenansvarlig / vara #2 
Forslagsstiller: Borg Motorsykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Vi foreslår at det ved valg av grenansvarlig / vara, kun er tellende stemmer fra klubber som har 
lisensierte medlemmer i aktuell gren.  

Begrunnelse: 

Dette vil gjøre at man unngår at ett overtall av stemmer på en grenansvarlig kommer fra flere klubber 
som ikke har utøvere i aktuell gren, og man med dette unngår at grenansvarlig er valg av noen som 
uansett ikke vil ha noe forhold til hvordan denne grenen styres på grunna av mangel på utøvere.  

Seksjonsstyrets kommentar: 

Forslaget anses som sammenfallende med forslaget fra Solør MCK. Seksjonsstyret har samme 
kommentar til dette. 

 

6.7 Prisreduksjon på ungdomslisens 
Forslagsstiller: Borg Motorsykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Ungdomslisens må bli billigere og være fra 13 – 19 år. Pris foreslås til 1400,- 

Begrunnelse: 

Det er viktig for rekrutteringen at ungdomslisens er lavest mulig, mange har kanskje flere barn i 
idretten vår, og det må tas hensyn til. 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Ansvar for lisens er tillagt Forbundsstyret og seksjonsstyret ber derfor om at forslaget avvises og 
sendes til forbundsstyret for videre behandling. 
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6.8 Prisreduksjon på lisens siste 6. mnd. 
Forslagsstiller: Borg Motorsykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Det innføres prisreduksjon med 50% på lisenser etter 30. juni hvert år.  

Begrunnelse: 

Det er lettere å få folk til å løse lisens siste halvår opp mot jul. Hundrer unødvendig bruk av kom og 
prøv lisensen. 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Ansvar for lisens er tillagt Forbundsstyret og seksjonsstyret ber derfor om at forslaget avvises og 
sendes til forbundsstyret for videre behandling. 

6.9 Fjerne barnelisens 
Forslagsstiller: Borg Motorsykkelklubb 

Forslagets ordlyd: 

Lisens for barneidretten opp til 12 år fjernes. 

Begrunnelse: 

De er dekket av NIF – trenger ikke to forsikringer, rekrutteringsvennlig.  

Seksjonsstyrets kommentar: 

Det er riktig at alle barn under 13 år er forsikret via NIF, men det betyr ikke at NMF ikke betaler for 
den. Det er slik at NIF trekker forbundet for forsikringen direkte fra tilskuddene som er tildelt fra 
Kulturdepartementet. Dette er uavhengig av hvor mange aktive barn NMF har.  

En lisens er ikke bare en forsikring. Dette er to forskjellige ting. Når man løser en lisens i NMF har 
man tillatelse til å kunne kjøre uregistrert kjøretøy på lukket bane Jf. §1 i Motorsportforskriften. 
Motorsportforskriften krever også at man skal være forsikret jf. § 4. Det er viktig at alle barn blir 
registrert i NMF sine systemer ved eventuelle skader. Med en barnelisens kan man delta i 
konkurranser i klubber tilknyttet NMF. I tillegg er det mange indirekte kostnader knyttet til alle lisenser i 
NMF som administrasjonskost og direkte kost til drift av lisenssystem. 

Ansvar for lisens er tillagt Forbundsstyret og seksjonsstyret ber derfor om at forslaget avvises og 
sendes til forbundsstyret for videre behandling. 
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6.10 Endringer i NMFs lisenssystem 
Forslagsstiller: Flittig Motocross & ATV 

Forslagets ordlyd: 

Bakgrunn:   
NMF har opp gjennom årene gjort endringer og tilpasninger i lisenssystemet sitt.  Det har hvert 
forskjellige grunner og brukt ulike argumenter.  Til tider har tilpassninger hvert til det bedre 
men syntes siste forandring har bidratt til en forværing.  Dagens system ble heller ikke 
gjenstand for en behandling i Seksjonstyre før det ble lagt ut; godkjent av FS.  Mye av 
argumentasjonen fra administrasjonen sin side har gått på forenkling.  Dette har ført til at iår 
har vi redusert antall lisenser, økt prisen for ungdom betydelig og tatt bort treningslisenser.  
Dessverre har det ikke blitt gitt noe informasjon om hvordan de nye lisenstypene har slått ann, 
men klubbens erfaring tilsier at Kom å prøv ikke har fungert da den har for kort gyldighet.  

Mye av sikkerheten rundt den praktiske opplæringen har også forsvunnet da en 
sikkerhetsleder kan skrive under på lisenssøknaden.  Ikke noe imot sikkerhetsleder som gjør 
en viktig  jobb med å sørge for at baner blir åpnet og stengt, at regelverket blir fulgt, men 
vedkommende har ikke utdanning til å instruere nye utøvere i kjøreteknikk. Det vises også til 
de strategiske målene vedtatt i MC seksjonen handlingsplan hvor et av hovedmålene er økt 
rekrutering.  Viser også ril forslag fra NMK Trondhjems Racing om å fjerne krav til betalt lisens 
for barn.   

Forslaget ordlyd: 

1.  All kjøring for barn med lav effekt kjøretøy må bli uten lisens.  Disse er forsikret gjennom 
NIF så her må det holde med klubbmedlemskap.  Klubben har ansvaret for å gi nødvendig 
opplæring.  Barnets foresatte må ta NMF sitt grunnkurs på nett.  Som en naturlig følge av dette 
gjelder lisensen for klubbens virksomhet.  Barnet kan delta i andre klubber virksomhet i den 
grad det er formåltjenelig for barnet gjevnfør Barneidrettsforskriften.  

En trenger da ikke sms lisens for disse.  Kun klubbtilknyttning.  Klubbene står fritt til å prise 
sine medlemskap. 

2.  Det må utredes om det skal være en egen lisens for barn med høyeffekt kjøretøy. Denne 
lisensene pris må være et resultat av de merkostnader NMF har i form av forsikring o.l .  Maks 
priset som dagens barnelisenser.  Alle disse lisensene må være seksjonsbasert og det lages 
egene nettkurs som passer barnets nivå og taes sammen med foresatte. 

3.  Ungdom fra fylte 13 år til fylte 19 år 

4 nivåer for lisens:   1 dags SMS kr 100,-. 

Klubblisens tilsvarende gammel treningslisens.  Gjelder trening i alle klubbens grener.  Kan 
delta på klubbens arrangementer/løp opp til regional status.  Nettkurs på teori i ønskede grener 
og praktisk oppkjøring/opplæring i klubben.  Nødvendig teoretisk og praktisk opplæring må 
være fullført innen 3 md fra lisensen blir løst første gang.  Kan kun trene hos andre klubber.  
Pris kr 700,-. 
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Ungdomslisens:   Gjelder trening og konkurranse i alle seksjonene grener med nettkurs og 
praktisk opplæring i de grener en ønsker å delta.  Pris kr 1400,- 

Internasjonal lisens for ungdom:  opplæring óg kunnskap som for Ungdomslisens men gjelder 
internasjonalt og med bedre forsikringsdekning som idag : Pris kr 2400, 

 

4.  Fra fylte 20 år.  Samme nivåer som for ungdom og samme krav til opplæring/oppkjøring. 

1 dags SMS lisens kr 200,- 

Klubblisens kr 1400,- 

Seniorlisens kr 2400,- 

Internasjonal lisens kr 3800,-. 

 

Alle som har kjøpt en lisens på et lavere nivå,  kan ved å betale mellomlegg, utvide lisensen til 
et høyere nivå.  Alle lisenser gjelder seksjonene grener såfremt nødvendig kunnskap er 
dokumentert og bekreftet.  Enkelte grener kan stille strengere krav til opplæring ut fra grenens 
særegenhet. 

NMF sine seksjoner bestemmer om det er behov for spesiell opplæring i enkelte av seksjonene 
grener.  Vi har idag gode statistikker over skader o.l og all opplæring må ha fokus på den 
enkelte grens krav til sikkerhet.   

Begrunnelse: 

Andre har tatt for seg De økonomiske konsekvenser av dagens systemer og påvist hvor mye dyrere 
det er blitt, spesielt for de som driver med motorsport på et lavt nivå.  
Mitt bidrag vil derfor være et lisenssystem med priser.  Som dagens system , har jeg også sett på 
Svemo sitt system. 
Hovedfokus må være at lisenskostnader ikke skal være en årsak til å slutte med motorsport men en 
av årsakene til at folk fortsetter med motorsport , også på et meget lavt nivå.   
Dagens systemer gir veldig lite mulighet til dette. 
En kan også se på behov for rekruttering/kom å prøv lisens men min mening er at dette er ivaretatt 
med muligheten for å ta en SMS lisens from til man skaffer seg en Klubblisens. 
Prisingen er gjort ut fra at NMF må ha inntekter.  Samtidig må NMF som organisasjon drive på en 
kostnadseffektiv måte og utnytte ressursene som vi medlemmer bidrar med på en god måte.   

Seksjonsstyrets kommentar: 

Ansvar for lisens er tillagt Forbundsstyret og seksjonsstyret ber derfor om at forslaget avvises og 
sendes til forbundsstyret for videre behandling. 
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6.11 Endringer i system for kjøretøybevis 
Forslagsstiller: Flittig Motocross & ATV 

Forslagets ordlyd: 

Ved utstedelse av kjøretøybevis skal det dokumenteres at rette eier registrerer kjøretøyet.  Ved 
omregistrering må ny og gammel eier bekrefte overdragelsen.  Registeret skal være søkbart på 
samme måte som for registrerte kjøretøy.  Det skal være søkbart på rammenummee og / eller 
motornummer.  Dvs.: Har du rammenummee og/eller motornummer skal du få relevante 
opplysninger om kjøretøyet som eierhistirikk, når registrert, farge, modellbetegnelse o.l 

Begrunnelse: 

Dette for at våre kjøretøy skal bli mindre attraktive å stjele, lettere å forsikre, vanskeligere å omsette.  
Ved en slik type registrering vil kjøper av brukte kjøretøy være trygg på at det ikke er tyvegods.  Det vil 
da også bli mere attraktivt å få registrert kjøretøyet.  Registreringsordningen skal administreres av 
NMF til selvkost. 

 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Det ble 5. oktober 2020 lansert nytt registreringssystem for kjøretøybevis hvor eier selv skal registrere 
kjøretøybeviset. I systemet er det lagt opp til at ved eierskifte på sykkel skal gammel eier godkjenne 
registreringen. Dersom dette ikke blir gjort blir det sendt beskjed til administrasjonen som tar tak i 
saken. Det jobbes i oktober 2020 med å gjøre registeret søkbart på NMF sine sider, dette vil 
publiseres så snart det er klart.  

Seksjonsstyret ber derfor om at forslaget avvises.  

 

6.12 Endringer i retningslinjer for banegodkjenning 
Forslagstiller: Flittig Motocross & ATV 

Forslagets ordlyd: 

Banegodkjenning av baner til grener i MC seksjonen.  Når en bane godkjennes, gjelder 
godkjenningen for 3 år fra dato.  Baner til Speedcross og Speedquad som anlegges på 
godkjente anlegg for mx og Quad, kan godkjennes av stevneleder i forbindelse med 
konkurranser som NM uka. 
For grener som har omerådegodkjenning (trail óg enduro) godkjennes disse for leiekontrakten 
lengde.  Godkjenningen opphører ved nedleggelse av klubb eller andre overordnede forhold. 
 

Begrunnelse: 

I dag blir baner godkjent for inntil 3 kalenderår. Alle godkjenninger går ut ved årsskifte.  Dette er et 
problem da det mange steder ikke er mulig å godkjenne baner på vinterstid.  Når arbeidene så skal 
gjøres , kan det gå en del tid til dette, noe som i praksis vil føre til en avkortet sesong for de som kjører 
i grener som krever banegodkjenning.  All banegodkjenning skal gjøres til selvkost.  For baner som er 
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godkjent på omeråder som er regulert til motorsport er det ikke nødvendig å sende inn 
reguleringsplaner o.l på nytt ved regodkjenning da dette allerede er dokumentert. 

Dette vil også gjøre det enklere for NMF å administrere disse ordningene da det vil bli mere spredning 
gjennom året óg mindre byråkrati for grener som ikke har noe spesiell banegodkjenning 

Seksjonsstyrets kommentar: 

Det gir en oversiktlig ordning å beholde dagens ordning med kalender år for varighet av en 
banegodkjenning. Det er nå innarbeidet rutiner for å varsle de enkelte klubber i god tid før nytt år og 
utløp av den enkelte klubb sin godkjenning. Ved hver inspeksjon og i den enkelte gren står det 
spesifisert at banen til enhver tid skal være i henhold til banereglementet. Jobben i forkant av en 
inspeksjon skal da ikke bety vesentlig arbeid, dersom nødvendig vedlikehold er gjort. 

Klubber som har inspeksjon av sin bane i annet halvår, og banen da blir godkjent, får en varighet på 
sin godkjenningsperiode ut inneværende år og de 3 neste årene. 

Kostnadene for en inspeksjon og godkjennings prosedyre er at det er lik pris for alle, uansett hvor i 
landet det er. I tillegg er det tilført midler fra Forbundsstyret slik at nye klubber som ønsker 
treningsområder, barnebaner, klubber som starter opp igjen virksomhet, ikke blir belastet kostnader 
ved en inspeksjon. 

Hver klubb har sin Banemappe som skal inneholde all offentlig dokumentasjon og riktige tegninger av 
banen. Dette er et av flere forhold som blir kontrollert ved inspeksjon, og dersom det mangler 
dokumentasjon, må dette være på plass for å kunne fortsette å bruke anlegget. 

For enkelte løp/arrangement som ønsker å bruke en kortere bane, er det juryens leder, for det 
gjeldene arrangement, som kan godkjenne dette. Jfr NKR. 

Enduro og Trial har egne rutiner som fungerer veldig bra for områdene klubbene har.  

 

Seksjonsstyret ber om at forslaget nedstemmes. 
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7 Handlingsplan med budsjett 
7.1 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 NMFs 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 anleggsatsning. NMF vil gjennom 
etableringen styrke klubbenes aktiviteter knyttet til utvikling og drift av egne anlegg. 

 

3.1.1 Tiltak  
MC seksjonen skal i perioden tilrettelegge for å få inn elektriske kjøretøy i eksisterende anlegg.  

Dette innebærer: 

• Gjennomføre kartlegging av hvilke anlegg som er/ikke er tilrettelagt for elektriske 
kjøretøy 

• Etablere og/eller kommunisere hvilke krav som stilles i forbindelse med slik 
tilrettelegging 

• Gjennomføre kurs/opplæring i tilrettelegging av eksisterende anlegg for elektriske 
kjøretøy 

• Etablere en plan for tilrettelegging for elektriske kjøretøy i anlegg som ligger under 
MC seksjonen 

 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon/ NMF adm 

 

3.1.2 Tiltak 
Legge til rette til å være med å knytte kontakter internasjonalt, enten via seksjonsstyret, eller med 
grenledere, slik at lokale klubber får tilgang til internasjonale ressurser og arbeidsresultater som bidrar 
til større sikkerhet for utøvere og personell 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre  2021-2022 MC seksjonen 
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3.1.3 Tiltak 
Seksjon MC skal i perioden tilrettelegge for elektriske drevne kjøretøy i alle grener.  

Måltall: Det skal være ladefasiliteter på alle eksisterende motorsportanlegg i Norge.  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre  2021-2022 MC seksjonen 

 
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 
Være pådriver for at man lokalt ser fordeler med å dele erfaringer og kompetanse klubbene imellom. 
Åpenhetskultur på tvers av klubber og regioner for at alle kan tilrettelegge aktiviteter for alle 
aldersgrupper i de forskjellige grener 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 Gren/MC seksjon 

 

3.2.2 Tiltak 
MC seksjonen skal være pådriver for å ha hensiktsmessig kompetanse i Banegruppa med 
spesialkompetanse for lavhastighetsanlegg tilpasset alle aldre.    

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021- 2022  Gren/MC seksjon 
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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 
MC seksjonen skal i perioden utvikle en anleggsplan som ivaretar alle grener.  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 Leder og nestleder 

 

3.3.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden bistå klubbene i å utvikle lokale anlegg som passer for flere grener.  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon 

 
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 
MC seksjonen skal i perioden jobbe for etablering av motorsportsanlegg for elektrisk drevne kjøretøy i 
bynære strøk.  

Dette innebærer: 

• Kartlegge hvor det er aktuelt å etablere anlegget 
• Gå i dialog med lokale myndigheter mht reguleringsplaner og tillatelser 
• Kartlegge hvilke klubber som har planer for eller kan tenke seg å være involvert i et 

slikt prosjekt 
• Vurdere hvordan en slik etablering kan finansieres 
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• Etablere en skisse for krav til et slikt anlegg (nødvendig tomtestørrelse, krav til 
tekniske installasjoner og annen infrastruktur, driftsmodell mv.). 

 

Måltall: Prosess igangsatt for å etablere ett anlegg for elektriske kjøretøy i løpet av strategiperioden. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen/NMF adm 

 

 
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 
MC seksjonen skal stimulere klubber til aktivt å delta i idrettens samarbeidsutvalg lokal med den 
hensikt å jobbe inn MC sporter i fleridrettsanlegg.  

Dette innebærer: 

• MC seksjonen skal være representert i samarbeidsutvalgsmøter der flerbruksanlegg 
er på agendaen 

• Pådriver i kommunikasjon med NIFs utvalg for flerbruksanlegg 
• Sørge for at lokale myndigheter får kunnskap om MC sport og dens omfang 

 

Måltall: MC grenene skal ila perioden vurderes på lik linje med andre idretter innen NIF ved vurdering 
om etablering av fleridrettsanlegg.   

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyre 2021-2022 MC seksjon/ NMFadm 
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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 
MC seksjonen skal jobbe for engasjement i organisasjonen fra yngre medlemmer.  

Dette innebærer: 

• Det skal i perioden etableres et fora for ungdomsrepresentantene der de ulike 
seksjoner og grener kan utveksle erfaring.  

• Det skal etableres en mal for ungdoms CV i samarbeid med NMF adm 
• Det skal etableres og gjennomføres et mentorprogram for unge ledere i samarbeid 

med NMF adm 
• Et styremedlem i seksjonsstyret skal ha ansvar for ungdomsrepresentantene 

 

Måltall: Ungdomsrepresentanten møter i valgte fora på minimum 70% av gjennomførte møter. 

Minimum fire unge ledere skal ha gjennomført mentorprogram. Fora for ungdomsrepresentanter skal 
avholde minimum 4 møter per år med faglig og sosialt innhold som er verdiskapende for ungdom. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2020-2022 MC seksjonen  

 

4.1.2 Tiltak 
Høy trivselsfaktor gir bedre sportslig kvalitet og måloppnåelse.  

Dette innebærer: 

• MC seksjonen skal være pådriver for å sikre trivsel i alle miljøer. 
• Arbeidet skal ha som målsetting å bevisstgjøre den enkelte, både utøver og 

funksjonær, på å være imøtekommende, dele mer av kunnskap og ferdigheter, og at 
man alltid opptrer positivt og hjelpende, både utøvere imellom og mellom utøver og 
funksjonærer 

 

Måltall: Samtlige medlemmer skal føle at de er del av et inkluderende miljø 



  
 

 
 

 
Seksjonsårsmøte motorsykkelseksjonen 2020 

Side 60 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon 

 
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 
Motorsport bidrar til å holde både kropp og hodet «ungt».  Vår påstand er at idretten gir 
samfunnsøkonomisk gevinst, og således er det av samfunnsmessig verdi å beholde utøvere, 
funksjonærer og frivillige aktive i klubbene.  

Dette innebærer: 

• Etablere krav til klubbene for sportslige og sosiale aktiviteter tilpasset alder og 
ambisjonsnivå 

 

Måltall: Minimum 50% av klubbene tilfredsstiller kravene 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen  

 

4.2.2 Tiltak 
MC seksjon skal i perioden legge til rette for at eldre utøvere bidrar med sin kompetanse innad i egen 
klubb.  

Dette innebærer: 

• Etablere nye møteplasser hvor eldre utøvere føler seg inkludert og som oppleves som 
meningsfylt  
 

Måltall: Etablere en mal for møteplass for eldre utøvere som minimum 30% av klubbene tar i bruk 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen 
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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 
MC seksjonen skal jobbe for at alle grener har tilbud om lavkost klasser som ledd i sin rekruttering. I 
tillegg skal seksjonen legge til rette for attraktive aktivitetstilbud tilpasset det moderate 
ambisjonsnivået. 

Dette innebærer: 

• Informere og følge opp at klubbene har kunnskap om idrettens mulighet for 
medlemskap til 50 kroner 

• Informere og følge opp at klubbene har kunnskap om muligheten for innkjøp av 
utlånsutstyr gjennom utlånsordningen til NIF/NMF 

• Etablere halvårige byttedager for brukt utstyr innenfor geografiske områder – 
samarbeid mellom flere klubber 

• Etablere trenings-/konkurranseformater tilpasset medlemmer med moderat 
ambisjonsnivå, også veteraner 

• Seksjonen skal i samarbeid med utvalgte klubber etablere aktiviteter i og på tvers av 
grenene tilpasset aldersgrupper/ambisjonsnivå 

 

Måltall: Etablere minimum to treningsformater og to konkurranseformater som ikke finnes i dagens 
motorsport, som har et utpreget sosialt innhold og er et lavterskel tilbud. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen 

 

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 
MC seksjonen skal jobbe for å få tilbud om Minimoto og andre egnede grener for barn og unge tilbys 
gjennom lokale klubber på eksisterende Gokart baner og andre lokale baner.  

Dette innebærer: 

• Kartlegge hvilke grener som er aktuelle for barn/unge 
• Kartlegge geografisk aktuelle baner for utøvelse av Minimoto og tilsvarende 
• Utvikle og etablere trenings-/konkurranseformater for Minimoto og tilsvarende 
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• Informere og følge opp at klubbene jobber aktivt med å tilpasse aktiviteter til barn og 
unge 

• Bidra til positiv kommunikasjon lokalt om at motorsporten er en attraktiv idrett for barn 
og unge. 

• Seksjonen skal utvikle rekrutteringskampanjer/-aktiviteter for bruk i klubbene 
 

Måltall: Øke antall medlemmer (barn/unge) med minimum 15% i hver gren. Etablert minimum ett nytt 
trenings-/konkurranseformat for Minimoto og tilsvarende. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen 

 

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 
MC seksjonen skal i samarbeide med regioner tilby trenerkurs nivå 1 til klubbene.  

Dette innebærer: 

• Kartlegge hvilke klubber i MC seksjonen som ikke har en eller flere trenere med 
godkjent kurs nivå 1 og som er aktive trenere i klubb. 

 

Måltall: Samtlige klubber innen MC seksjonen skal minimum ha en aktiv trener på nivå 1 i sin klubb 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen/region 
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5.1.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i samarbeid med regioner tilby trenerkurs nivå 2 og 3 nivå årlig.  

Dette innebærer: 

• Kartlegge hvilke klubber i MC seksjonen som ikke har en eller flere trenere med 
godkjente kurs på nivå 2 og nivå 3 og som er aktive trenere. 

Måltall: MC seksjonen skal tilby minimum ett kurs for både nivå 2 og nivå 3 trenere årlig.  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon/region 

  

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 
MC seksjonen skal jobbe for å få grenene til å se mulighetene som ligger i å kunne tilby elektriske 
kjøretøy.  

Dette innebærer: 

• Informere klubbene om at framtidens medlemmer er opptatt av bærekraftige 
løsninger og at ny teknologi vil være en del av framtidenes motorsport. 

• Kartlegge antall aktiviteter/arrangementer for elektriske kjøretøy innen hver enkelt 
gren 
 

Måltall: Sørge for at hver klubb har utpekt en bærekraftansvarlig. Øke antall aktiviteter/arrangementer 
for elektriske kjøretøy med 50% innen hver enkelt gren  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 Seksjon MC 
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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 
Være pådriver for at man ser fordeler med å dele erfaringer kompetanse klubbene imellom, samt på 
tvers av seksjoner.  

Kulturen skal være preget av åpenhet og viljen til å gjøre hverandre gode. 

Dette innebærer: 

• Kartlegge hvilke fagområder/grener hvor det er størst behov for deling av 
kompetanse 

• Pådriver for å etablere temabaserte digitale og fysiske møteplasser for deling av 
kompetanse 

 

Måltall: En utpreget delingskultur er etablert i seksjonen 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen 

 

5.3.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i sin idrettslige satsning fremme verdier og delingskultur for å utvikle seksjonens 
prestasjonskultur. 

Dette innebærer: 

• Levendegjøre forbundets verdier gjennom pådriver for etablering av et verdiprogram 
• Rettlede personer som bryter med forbundets verdier 
• Bidra opp mot toppidrettsgruppa med innsikt og kompetanse for å etablere tema 

baserte digitale og fysiske møteplasser innen toppidrett for deling av kompetanse 
 

Måltall: Implementere forbundets verdiprogram i grenene. Sørge for at tre nye utøvere blir 
stipendutøvere på Olympiatoppen. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen 
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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 
MC seksjonen skal tilrettelegge for utøvere som ønsker å nå toppen innen sin idrett.  

Dette innebærer: 

• Bistå toppidrettsgruppa med løpende kartlegging av talenter innen hver gren 
Måltall: Samtlige talenter seksjonen skal bli sett og vurdert av toppidrettsgruppa 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC 
seksjonen/toppidrettsgruppa 

 

5.4.2 Tiltak 
Toppidretten og breddeidretten er gjensidig avhengig av hverandre og MC seksjonen skal sørge for at 
det skapes en felles forståelse for dette. 

Dette innebærer: 

• Fremheve toppidrettsutøvere som gode forbilder 
 

Måltall: Samtlige toppidrettsutøvere skal være forbilder og kjent for medlemmene 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon 
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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 
MC seksjonen skal være en pådriver for at klubbene gjennomfører konseptet Kvalitetsklubb  

Dette innebærer: 

• Promotere fordelene med kunnskap om god klubbdrift 
 

Måltall: 20% av seksjonens klubber skal ha gjennomført nivå 1 av Kvalitetsklubb i perioden. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon/NMF adm 

 

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 
MC seksjonen skal i perioden tilrettelegge for større arrangementer og internasjonale løp i Norge.. 

Dette innebærer: 

• Bidra til erfarings-/kompetanseutveksling mellom arrangørklubber, også på tvers av 
seksjoner og landegrenser 

• Utfordre og motivere utvalgte klubber til å utvikle og påta seg større arrangementer 
 

Måltall: Sørge for implementering av arrangement-/aktivitetshåndbøker i arrangørklubber, samt 
erfarings-/kompetanseutveksling mellom arrangørklubber. Bidra til å etablere ett nytt stort 
arrangement i Norge i perioden. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon/NMF adm 
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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 
MC seksjonen skal bidra til at det fortløpende arrangeres seminarer for frivillige og ledere for å styrke 
klubbenes samlede aktiviteter.  

Dette innebærer: 

• Bidra med kartlegging av behov for kompetanse for frivillige og ledere i respektiv gren 
 

Måltall: Til enhver tid er nok frivillige og ledere til å gjennomføre aktiviteter for klubbenes medlemmer. 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjonen/NMF adm 

  

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 
MC seksjon skal jobbe aktivt for implementering av utviklings trappen for NMF.. 

Dette innebærer: 

• Motivere klubbene til å bruke NMFs utviklingstrapp i sine aktiviteter 
 

Måltall: Samtlige klubber skal benytte NMFs utviklingstrapp ved utløp av perioden 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon/NMF adm 
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6.4.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden tilrettelegge for at grenene utvikler en fadderordning for yngre kjørere 
som har som hensikt å benytte eldre erfaren kjørere som trenere.  

Dette innebærer: 

• Etablere en fadderordning med mål og hensikt for utvikling av yngre kjørere 
 

Måltall: Samtlige grener skal ha implementert fadderordning innen utløp av perioden 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre 2021-2022 MC seksjon/grenansvarlig 

 

7.2 Økonomi og finanseringer (budsjett) 
7.2.1 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 2020 ga dette slikt resultat: 

 

Det tas utgangspunkt i en tildeling til MC seksjonen på 4 127 431,- (hvorav 1 283 689,- er øremerket 
toppidrett/eliteidrett) i 2020 og tilsvarende i 2020 med en økning på 3%, 4 251 253,- 

Alle grenansvarlige må føre skyggeregnskap fortløpende i perioden, og benytte Visma til 
reiseregninger og attestasjon av bilag. 

 

Seksjonsstyrets innstilling:  

Fremlagte handlingsplan og budsjett godkjennes. 
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8 Valg 
8.1 Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen har bestått av Sigmund Kasin, Tanya Moi og Geir Steinbakk. Valgkomiteen fikk inn flere 
forslag fra klubber og har kontaktet alle aktuelle kandidater, samt hørt rundt i miljøet i hver gren på 
deres ønsker og vektlagt dette. 

Valgkomiteen fortsetter arbeidet opp mot årsmøtet med å finne kandidater til verv som ikke har 
kandidater og presenterer disse på årsmøtet. 

Verv Kandidat Klubbtilhørighet 

Seksjonsstyreleder Cato Ove Karlsen (gjenvalg) Osloungdommens Motorsenter 
Trial 

Nestleder Elizabeth Kobberød (gjenvalg) Artic Circle Motorsportklubb 

Grenansvarlig Motocross Geir Øyen (gjenvalg) Enebakk Motorsportklubb 

Vara Pål Johansen (ny) NMK Gardermoen 

Grenansvarlig Enduro   

Vara   

Grenansvarlig Trial   

Vara   

Grenansvarlig Quad Tone G. Holmen (ny) Jevnaker Motorklubb 

Vara Tore-Michael Fjelle (gjenvalg) Ålesund Motorsportklubb 

Grenansvarlig Roadracing Hannah M. Arnegard (ny) Solør Motorcykkelklubb 

Vara Benjamin H. Storsveen (ny) Solør Motorcykkelklubb 

Grenansvarlig Dragbike Lin Amundsen (gjenvalg) Romerike Dragbike Klubb 

Vara Jens Petter Pettersen (gjenvalg) Romerike Dragbike Klubb 

Grenansvarlig Track Racing Tor Arne Vigre (ny) Elgane Motorsykkelklubb 

Vara Linn Anette Topstad (ny) NMK Kristiansand 

Ungdomsrepresentant Madelen Hofstedt Pedersen NMK Gardermoen 

Vara   

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