Seksjonsårsmøte
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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:

Geir Lilletvedt

2 sekretærer:

Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet

Tellekorps:

Fra administrasjonen, legges frem på årsmøtet

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

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

2. Seksjonsstyret
2.1 Sammensetning

Etter seksjonsårsmøtet i november 2018 ble sammensetningen i styret slik:
Leder

Klemet Erland Hætta

Nestleder

Nina Lunden

Ungdomsrepresentant

Marte Lunden

Vara

Ole Herman Hagen Sjøgren

Grenleder Snowcross

Geirmund Lie

Vara

Dan Vidar Rasmus

Grenleder Snowdrag

Espen Persen

Vara

Bjørn Ivar Henriksen

Grenleder Snøfor

Johan Mathis Gaup

Vara

Wenche Mjelde

Fra Forbundsstyret representerte visepresident Line Karlsen med vara Tor Farstad.
I mai 2019 ble det avholdt ekstraordinært seksjonsårsmøte med valg på agendaen, hele styret ble
gjenvalgt – samt visepresidenter.
Line Karlsen fikk godkjent fritak fra sitt verv desember 2019, vara Tor Farstad har representert i
hennes sted.

2.2 Seksjonsstyrets møter og arbeidsform

Seksjonen har hatt totalt 9 styremøter. 5 fysiske møter og 4 Teams møter. Seksjonen har vært godt
sammensatt og har jobbet godt sammen.
Vi har hatt med oss sekretær fra administrasjonen.

2.3 Internasjonale verv

I perioden er det avholdt 2 nordiske møter.
2019 på Arlanda – Geirmund Lie, Nina Lunden og Klemet Erland Hætta deltok sammen med 3
svenske delegater og 1 finsk delegat.
2020 på Teams – Nina Lunden og Klemet Erland Hætta deltok sammen med 3 svenske delegater og
2 finske delegater.
Odd Georg Østbyhaug deltok i 2019 på FIM Europe Congress i Nantes, samt et møte i MC og
Snowcross Commison i Roma. Han var også juryleder i det første EM Watercross i regi av FIM
Europe.
Odd Georg Østbyhaug har i 2020 kun deltatt på et Zoom møte pga Koronasituasjonen med FIM
Europe.

2.4 Arbeidsgrupper i grener

Seksjonen har hatt 2 arbeidsgrupper i perioden.

1. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for avvikling av NM-veka på Lillehammer 2020. I
ledelsen for gruppa ble Johan Mathis Gaup. Geirmund Lie deltok også i gruppa.
Arbeidsgruppa jobbet opp mot NRK, områdeansvarlig, administrasjonen i NMF, NIF,
NMF-klubber i nærheten og Seksjonsstyret. Gruppa hadde utallige møter og la ned
utrolig mye arbeid i få i havn Gren Snowcross` første NM-veka arrangement – NM
SuperCross. Dessverre kom Covid-19 og tok arrangementet, så det ble avlyst. Utrolig
trist, da det var lagt ned et enormt arbeid og ressurser.
2. Det ble satt en arbeidsgruppe som skulle jobbe med SR.
Tiden var inne for å revidere SR. En del hadde rett og slett gått ut på dato og det var
viktig å få oppdatert SR til dagens nivå.
Arbeidsgruppe-SR bestod av:
Leder Marte Lunden
Erik Coldevin
Dan Vidar Rasmus
Espen Persen
Tom Handeland.
Nina Lunden sekretær.
Arbeidsgruppa har lagt ned utrolig mange timer. De har hatt 4 møter der de har gått
gjennom SR bokstav for bokstav. De har forenklet SR og endret en god del. SR er så
å si totalrenovert. De endte opp med et forslag som ble sendt over til Seksjonsstyret
for vedtak.
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3. Lisenstall for perioden

Lisensstatistikk de siste 6 årene for seksjonen.
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Det er antatt at mye av nedgangen i 2020 er på bakgrunn av Covid-19 pandemien, men det kan også
være andre faktorer som at man mangler funksjonærer for gjennomføring av konkurranser.
Fordeling lisenser i snowcross i 2020:

Snowcross 2020
15 %
39 %

Internasjonal

46 %

Nasjonal 13+
Barn

Lisensordningen ble endret i 2020, treningslisens og ungdomslisens ble fjernet – alternativet for disse
var i 2020 nasjonal lisens.
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4. Seksjonens handlingsplan for perioden

Seksjonen hadde i sin handlingsplan for 2018-2020 følgende mål og tiltak som de skal rapportere på i
denne årsberetningen.

4.1 Samfunnsbidrag (og samfunnsansvar)

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål
•

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

•

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

•

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

Seksjonens tiltak
•

Bidra til riktige støyretningslinjer og målinger for arrangement, samt tilpasning til ny teknologi.

•

Arbeide for å benytte flerbruksanlegg for bedre utnyttelse av areal og offentlig finansiering. F.
eks Granåsen Skistadion til EM / VM Snowcross, benytte fotballbaner til stadioncross, tilby
permanente baneanlegg til kjøreopplæring, benytte områder som ACR til enduroløp og
alpinanlegg til bakkeløp.

Det er ikke brukt flerbruksanlegg til større arrangementer i perioden, men det er planlagt frem i tid.

4.2 Offentlige og lokale myndigheter

Fra handlingsplan:
Seksjonens tiltak
•

Vi skal arbeide for en likeverdig saksbehandling ved tollstasjoner i norske kommuner, som er
basert på Stortinget idrettsmelding hvor alle idrettene i NIF er likeverdige.

•

Vi skal arbeide for gode og sikre løypenett for snøscooterferdsel i norske kommuner. Bruk av
snøscooter representerer et viktig rekrutteringspotensiale over til snøcooter-idrett. Framheve
snøscooterens positive sider, for funksjonshemmede, rekreasjon, samfunnssikkerhet og
folkehelse.

4.3 Idrett og medlemskap
4.3.1

Medlemskap og idrettsaktivitet

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Medlemskap)
•

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

•

Medlemmenes totale tilfredshet med forbundet skal økes fra 55 prosent i 2017 til 70 prosent i
2021 (gjennomsnitt score).

Seksjonens tiltak
•

Gjennom å forklare klubbene om hvor viktig det er med «riktig» idrettsrapportering, sørge for
at snøscooter totalt øker 245 medlemmer (8,2%) innen 2021, slik at forbundet når målet om
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40.000 i 2021.
IPD’s langsiktige mål (Samlet idrettsaktivitet)
•

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

•

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

•

Redusere frafall til maks 75 prosent av antall nyrekrutterte i 2021.

•

Utdanne 50 nye trenere innen 2021 (157 trenere i 2017).

Seksjonens tiltak
•

Forklare klubbene om begrepet «aktive» medlemmer, slik at IPD’s mål om 80% kan nås.

•

Øke antall lisensierte utøvere innen snøscooter med 123 nye innen 2021.

•

Etablere FUN-lisensen som permanent ordning.

•

Utdanne minst 4 nye trenere innen 2021.

Seksjonen har økt med 118 aktive medlemmer. Seksjonen har ikke klart å øke lisensierte utøvere.
Dessverre er det en brutal nedgang med hele 57. Det må jobbes godt fremover for å få dette tallet opp
igjen.
FUN-lisensen er på plass. Den brukes mest i bakke, noe i drag og vil fremover også bli brukt i
watercross.
Seksjonen har ikke klart å utdanne 4 nye trenere. Det har vært trenerkurs, men ikke så enkelt å få
noen til å utdanne seg.
Fra Handlingsplan:

4.1.1
•

4.1.2

IPD’s langsiktige mål (Barne- og ungdomsidrett)
Ambisjonen er å øke rekruttering slik at andelen lisensierte førere i alderen 5 – 19 år økes fra
49 prosent i 2017 til 55 prosent i 2021.

Seksjonens tiltak

•

Oppfordre aktive utøvere til å rekruttere interessert ungdom ved å invitere de med seg på
trening og løp. «Vil du være med i teamet mitt?»

•

Få klubbene til å arrangere «bytte-dag» av utstyr for å forenkle og begrense kostnadsdrivende
sider ved aktiviteter og idrettsutstyr for barn og unge som begrenser deltagelse.

Aktive utøvere har jobbet for å øke rekrutteringen, men det har ikke gitt veldig stor rekruttering. Noen
steder er det bra rekruttering, mens andre steder mangler det.
Klubbene har ikke arrangert bytte-dag, men mange klubber har anskaffet utstyr til utlån.

4.3.2

Voksenidrett

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Voksenidrett)
•

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

Seksjonens tiltak
•

Promotering av tilbud om utdanning til trenerrolle og funksjonærroller.

•

Utrede muligheter for å arrangere Enduro-løp for snøscooter på godkjente arenaer.
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Seksjonen har lagt til rette for utdanning og oppfordret klubber til å utdanne funksjonærer.
Seksjonen har ikke utredet muligheter for å arrangere Enduro-løp for snøscooter.

4.3.3

Kvinneidrett

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Kvinneidrett)
•

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

Seksjonens tiltak
•

Øke dagens andel på 9,4% til 12,5% gjennom kampanjen ”Rekrutter en venninne”.

Andelen lisensierte kvinnelige utøvere har gått ned. På generelt grunnlag har det vært en stor
nedgang. En trend som har vært utrolig tung å snu.

4.3.4

Integrering

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Integrering)
•

Vårt arbeid skal kjennetegnes av tilrettelegging for integrering.

•

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

Seksjonens tiltak
•

Følge opp liknende gode tiltak som kjøring på bane for blinde (slik som i Alta våren 2018), da
snøscooter har «potensiale» for slike tiltak.

Seksjonen har ikke utarbeidet plan for rekruttering, men det er oppfordret klubber til å involvere og
integrere for å få mangfold.

Seksjonsårsmøtet snøscooter 2020
Side 11

4.3.5

Touring og fritidsaktiviteter

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Touring og fritidsaktiviteter)
•

Etablere langsiktig samarbeid om felles mål med organisasjoner som arbeider med trafikk- og
sjøsikkerhet, og som har disse feltene som spesialkompetanse.

•

Oppnå utvidelse av hjemmel i motorsportforskriften slik at det også kan tilbys førerutviklingsog høyhastighetskurs med registrerte kjøretøy for veg.

Seksjonens tiltak
•

Fortsette det tette samarbeidet med Snøscooterklubbenes Felles Råd (SKRF) om å få til
godkjente snøscooterløyper for touring / rekreasjonskjøring i hele landet.

Snøfor har jobbet noe for løyper for rekreasjon.

4.3.6

Toppidrett og eliteidrett

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Toppidrett og eliteidrett)
•

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

•

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

Seksjonens tiltak
•

Ha mål om 1 medalje i hver av de tre klassene Pro Open (World Championship), Women
(World Cup) og Pro Stock (European Championship).

•

Seksjonen har 2 utøvere med stipend fra Olympiatoppen, men skal stimulere andre aktuelle
kandidater.

Malene Andersen tok sølvmedalje i Women World Cup 2019. I Pro Open og Pro Stock hadde vi flere
gode prestasjoner.

4.3.7

Helse, sikkerhet og antidoping

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål (Helse, sikkerhet og antidoping)
•
•
•

Etablere gode rutiner for registrering av skader for å utarbeide bedre målrettede tiltak for
skadeforebygging og sikkerhetsarbeid.
NMF, særforbund og underliggende ledd skal til enhver tid etterleve NIFs retningslinjer for
bruk og servering av alkohol. Forbundet vil i kommende periode arbeide for at disse
retningslinjer gjøres kjent og akseptert i sine særforbund og grener.
Vår ambisjon er å være et rent særforbund i tråd med antidoping-konseptet til NIF, og arbeide
for at 50 prosent av våre idrettsklubber har sluttet seg til konseptet «rent idrettslag».

Seksjonens tiltak
•

Økt tilrettelegging for at våre utøvere skal ha kunnskap om bestemmelser om anti-doping, og
at vi fremstår som et «Reint» særforbund med «0-visjonsutøvere».
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•

Måtehold med alkohol generelt, men særlig i støtteapparatet i depotene i forbindelse
mesterskap, samt i forbindelse med reiser og internasjonal representasjon.

Forbundet ble i 2019 oppnevnt til rent særforbund av Anti Doping Norge. Alle utøvere på våre landslag
må gjennomføre e-kurs i regi av ADN, ren utøver. Dette er også et krav for å få godkjent FIM lisens
som man trenger for å delta i EM og VM.
Det er opprettholdt måtehold med alkohol generelt, så også i støtteapparat i depotene.

4.4 Idrettsarrangementer

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål
•

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

Seksjonens tiltak
•

Bestemme faste sentrale arrangementssteder for NM som er attraktive for publikum og media.

•

Lage «premievegg» til hver av grenene, som skal benyttes ved mesterskap og arrangement
som er interessante for media.

•

Starte arbeidet med å få et samlet EM / VM Snowcross til Granåsen i 2020, og EM i 2021.

•

Delta i etableringen av et eget fagutvalg for arrangementer, hvor det arbeides for å utvikle
nødvendig kompetanse hos våre tillitsvalgte, i administrasjon og i klubber.

•

Samle og dele kompetansen klubbene har innen arrangementsøkonomi for snøscooter.

Det er foretatt tildeling av NM som tidligere – etter søknad. NM SuperCross skulle arrangeres i NMveka Vinter på Lillehammer, men covid-19 tok arrangementet.
Premievegg er ikke produsert.
Det er jobbet for å få EM/VM til Granåsen. Målet var 2021, men Covid-19 forskjøv tildeling med 1 år.
Neste mulighet vil bli 2022.
Fagutvalget ble aldri opprettet.
Det er ikke samlet eller delt kompetanse inne arrangementsøkonomi for snøscooter.
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4.5 Kommunikasjon

Fra Handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål
•

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

•

Styrke omdømmet til våre idretter og vår organisasjon i befolkningen, som har godt inntrykk av
motorsporten, fra 30 prosent til 33 prosent i 2021.

•

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

Seksjonens tiltak
•

Utvikle en tydelig kommunikasjonsstrategi, for å bedre snøscooterens generelle omdømme.

•

Få fram snøscooteren sin samfunnsnyttighet, da spesielt til rekreasjon og nytte.

Det er jobbet med å bedre snøscooterens generelle omdømme. Utøvere og team har snakket varmt
om sporten.

4.6 IKT og digitalisering

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål
•

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

•

Gir løsninger som øker opplevelsen for vårt publikum på våre arrangementer, eks. storskjerm.

•

Gir mulighet for fjernundervisning for alle våre kurs og utdanningsprogrammer.

Seksjonens tiltak
•

Støtte og bidra til økt brukervennlighet i alle NMF’s datasystemer.

•

Bedre publikumsopplevelsen med bruk av Race Monitor, publikumskjermer og storskjerm.

Seksjonen har støttet oppunder forbundets felles mål om enklere IKT løsninger.
Nettsidene til NMF er endret.
Da Covid-19 tok sesongen 2020, er det dessverre lite å rapportere herfra.

4.7 Idrettsanlegg og teknologi

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål
•

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

•

Etablere minst et nærmiljøanlegg hvert år for barneidrett og rekruttering.

•

Oppnå gjennomslag for spillemiddelfinansiering for anleggsmaskiner for vedlikehold av
motorsportanlegg.

•

Implementere støymålinger som fast rutine ved alle statuskonkurranser.
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Seksjonens tiltak
•

Øke tilrettelegging slik at trafikkskoler kan benytte permanente Snowcross-baner til øvelser i
trafikksikkerhetsopplæring på snøscooter.

•

Gjennomføre støymålinger ved mesterskapsarrangement, nasjonale og internasjonale.

Det er lagt til rette for at trafikkskoler kan benytte permanente Snowcross-baner til øvelser i
trafikksikkerhetsopplæring. Her er det staten som går inn og vedtar hvor det skal være lov. Så langt
har ikke staten involvert noen baneanlegg.
Støymålinger ved mesterskap ble ikke gjennomført, da Covid-19 tok arrangementene.

4.8 Kompetanseutvikling (Utdanning og klubbutvikling)
4.8.1

Utdanning

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål for utdanning
•

At vi skal tilby kurs som dekker hele vårt kompetansebehov, enten direkte, via idrettskretsene
eller andre samarbeidspartnere. Herunder: styre- og organisasjonsarbeid, funksjonærer,
trenere, lisenser, arrangementer, klubbøkonomi og idrettsfinansiering, media og
kommunikasjon, idrettsspesifikke temaer med mer.

•

At alle kurs er tilgjengelig i hele landet via fjernundervisning eller e-læring.

•

At minst en skole til tilbyr motorsport som idrettslinje, for ungdom 16 – 19 år.

Seksjonens tiltak
•
•

Støtte arbeidet med mer utdanning via e-læring.
Bidra med utvikling av e-læringskurs for snøscooteraktivitet.

Seksjonen har støttet forbundets felles mål om mer utdanning via e-læring og har gjennom 2020
bistått i arbeidet med e-kurs for både lisens og funksjonærer. Arbeidet skal ferdigstilles i 2021.

4.8.2

Klubbutvikling

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål for klubbutvikling
•

Tilrettelegge for enklere rekrutteringsrutiner, slik at våre idrettsklubbers vurdering av rutinene
øker fra 3,1 poeng i 2017 til 5,0 poeng i 2021.

•

Å gi opplæring og bedre informasjon, slik at våre idrettsklubber i større grad kan svare på
medlemmers spørsmål direkte – og andelen medlemmer som må kontakte forbundskontoret
dermed går ned fra dagens 49 prosent til 35 prosent i 2021.

•

Oppnå at 30 prosent av våre klubbstyrer innen 2021 har gjennomført kurs i styrearbeid eller
annet kurs om ledelse for mer effektiv klubbdrift og utvikling.

Seksjonens tiltak
•

Opplæring og support til klubbene på mer effektiv bruk av idrettens datasystemer.

•

Markedsføre tilbudet om klubbutviklerkurset som NMF har.

Klubbutviklerkurset er ikke operativt og har derfor ikke blitt markedsført.
Opplæring og support til klubbene er gitt etter innmeldt behov.
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4.9 Organisasjon

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål
•

Våre medlemmers opplevelse av åpent demokrati skal forsterkes og den interne
omdømmeundersøkelsen skal vise en økning fra 3,5 poeng i 2017 til 4,5 poeng i 2021.

•

Det skal prøves ut nye former for involvering av våre idrettsklubber og prosesser, på tvers av
seksjoner og grener i større politiske prosesser og saker før årsmøter og ting.

•

Vår organisasjon skal være kostnadseffektiv, og ambisjonen er at andelen av forbundets
administrative kostnader i forhold til totale inntekter skal være blant de ti beste
fleridretts/særforbund organisert i NIF.

•

Vår ambisjon er å øke kvinneandelen i alle styrende organer fra totalt 38 prosent til 50 prosent
i 2021.

Seksjonens tiltak
•

Sørge for å beholde dagens kvinneandel på minst 50% i styrende organer.

Seksjonen har i perioden hatt to kvinnelige styremedlemmer i seksjonsstyret, samt at Visepresident
har vært kvinne.

4.10

Nasjonale og internasjonale forbund

Fra handlingsplan:

IPD’s langsiktige mål Norges Idrettsforbund (NIF)
•

Vår ambisjon i Norsk idrett er å fremme en idrettsstyrekandidat med bakgrunn fra motorsport
til Idrettstinget i 2019.

Seksjonens tiltak
•

Seksjon Snøscooter støtter ambisjonen, og vurderer å fremme kandidat fra snøscooter.
Det ble ikke fremmet forslag på kandidat fra snøscooter.

IPD’s langsiktige mål Internasjonale forbund
•

Vår ambisjon er styrket representasjon i FIM og opprettholdelse av god representasjon i FIME
og UIM.

•

Vår ambisjon er å få IFMAR innmeldt i Sportaccord innen 2019.

Seksjonens tiltak
•
•

Støtte opp om seksjonens representasjon i FIM Europe MX/SNX Commission.
Vurdere aktuelle kandidater til andre ulike internasjonale komiteer, f.eks Environmental.

Det her i perioden vært en representant i FIM-Europe MX/SNX Commission.
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5. Rapport fra grener

Under er en kort rapport fra hver gren for perioden.

5.1.1

2019:

Snowcross

I 2019 har fokuset fortsatt vært mye på rekruttering, og oppfølging av tiltak foreslått
på rekrutteringskonferransen 2018.
Spesielt i Reg Nord har det i 2019 vært en gledelig stor økning i antall førere i juniorklassene, men vi
begynner også å se resultater av satsingen på rekruttering i resten av landet, Helgelandscupen og egne
arrangement for barnescootere er eksempler.
På nasjonalt nivå har vi hatt 60-65 unike utøvere fordelt på alle klasser.
NM 2019 ble arrangert i Alta, med supercross og 11-14 år i Alta sentrum og resten av klassene
på Kvenvikmoen. Vi må berømme Alta Motorsportklubb for å ta arrangementet på kort varsel,
Det har tradisjonen tro vært vellykkede påskeløp i Tydal, Kautokeino og Karasjok.
Planleggingen av NM veka på Lillehammer i mars 2020 er i full gang med møter og befaringer.
2020:
2020 ble for Snowcross som for all annen idrett et spesielt år pga. corona.
Dette skulle bli det året da Snowcross ble en del av NM- veka og bli sendt direkte på NRK, det skulle
bli NM i Verdal og Nordisk Mesterskap i Tydal. Dessverre ble det etter masse planlegging avlyst. Dette
ble også tilfellet for EM og VM.
Før alt ble stengt ned ble det avholdt noen løp, og nevner:
•

Nyttårscrossen og Borealiscrossen i Alta

•

Lakselvcrossen

•

To løp i Midtnorsk mesterskap

•

ØSSK cup Østersund

•

Løp i finsk mesterskap

•

Løp i svensk mesterskap

Nordisk Møte ble avhold via Skype med Norge, Sverige og Finland til stede. Hovedsakene på møtet
var samkjøring av regler og en felles Nordisk serie muligens for sesongen 21 – 22.
Odd Georg Østbyhaug har også i 2020 være representant for FIM Europe.
Landslaget har også i 2020 hatt Inge Gustavsson som leder og Pål Grøtte som trener.
Det har også blitt etablert et utviklingsteam v/Ståle Eggen.
Planleggingen av NM Veka 2021 i Stjørdal er godt i gang. Dette og resten av NM klassene og Nordisk
Mesterskap i henholdsvis Verdal og Tydal, blir avhold i uke 12 i 2021.
Ansvaret for Watercross er lagt inn under Snowcross, med høy aktivitet. Dette er en ny
aktivitet/gren.
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5.1.2

Snowdrag

Snø og gress har ikke hatt stor aktivitet. Asfalt har kjørt løp i år. Med ny rekord.
Ellers har vi jobbet med å få inn trail unlimeted som status grein i NMF med regelverk.
Ny SR er laget.
Ansvaret for Bakkeløp/cross er lagt inn under Snowdrag, med høy aktivitet.

5.1.3

Snøfor

Snøfor er snøscooterbrukernes forum og trenger synlighet.
De senere årene har Snøfor vært lite synlig for snøscooterbrukerne, til fordel for snøscooterforeninga,
og dette ønsker vi å gjøre mer av. Her har vi hatt jevnlig dialog med snøscooterforeningen og andre
brukere av snøscooter, uten at vi til nå har fått formalisert samarbeid eller laget felles
profileringsbrosjyre.
Vi har hatt møter med Senterpartiet og to ordførere på stortinget/Oslo, og gitt råd og veiledning til
behandling av motorferdselsloven, og uttalt oss ved par anledninger i lokalradio og regionale aviser.
Vi har også hatt møte med to kommuner om innspill til høringer ift motorferdselslovens endringer.
Vi ønsker å profilere oss mer utad, og få til et godt samarbeide med snøscooterforeningen, for felles
uttalelser. Jobber med noen trykksaker for egen profilering og tenker å bruke materiell fra
snøscooterforeningen, blant annet innkjøpt av klistremerker.
Vi ønsker også på noe vis å kunne tilby litt i støtte til scooterklubber og andre frivillige ift løypekjøring
og evt innkjøp til dette.
Ingen av foreningene/klubbene vi har kontaktet, har respondert på støtte til innkjøp av utstyr for
løypelegging.

6. Resultatbørs
6.1 Sesongen 2019

6.1.1 Nasjonale mesterskap
NM 2019 Alta:
Pro Open:
1. Magnus Reiten
2. Kristoffer Holm
3. Mathias Hagadokken
Pro Stock:
1. Magnus Reiten
2. Robert Lunden
3. Edvard Moland

Semi Pro Stock:

1. Olai Langeland Reinsbakk
2. Even Solheim
Women Pro Stock:
1. Birgitte Olsen
2. Tuva Langeland Reinsbakk
3. Kristin Beathe Bjørnø
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Ungdom 14-16 år
1. Emil Mikalsen
2. Ørjan Aasen Aune
3. Patric Lillevik
Supercross:
1. Kristoffer Holm
2. Niillas Issat Juhan Kemi Hætta
3. Mathias Hagadokken
Rekrutt 11-14:
1. Jan Even romsdal
2. Oscar Nicula
3. Syver Bråten Grøvnes

6.1.2 Internasjonale plasseringer
VM 2019 Boden:
5. Magnus Reiten
Women VC 2019 Boden:
2. Malene Andersen
EM 2019 Boden:
10. Robert Lunden
Nordisk Mesterskap 2019 Boden:
Pro Open: Ole Herman Sjøgren 9. Plass.
Pro Stock: Edvard Moland 8. Plass.
Women: Birgitte Olsen 7. Plass.
Junior 14-16:
1. Emil Mikalsen
Arctic Cat Cup 2019:
Pro Open: Beste Norske Magnus Reiten 6. plass
Pro Stock: Beste Norske Robert Lunden 5. plass
Women: Beste Norske Birgitte Olsen 10. plass
Rekrutt 12-14: 1. Plass Jan Even Romsdal
Ungdom 14-16: 2. Plass Ørjan Aune
Isoc serien USA 2019 sammenlagt:
Pro (open): 1. Plass Elias Ishoel
Women Pro: 3. Plass Malene Andersen
2020 Isoc, USA:
Malene Andersen og Elias Ishoel kjørte Isoc serien i USA.
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Malene var skadet og fikk ikke med seg starten på sesongen, men endte likevel på 10. plass
sammenlagt.
Elias gjorde som i 2019 sesongen, han vant sammenlagt.

6.1.3

Seksjonens landslagsutøvere i perioden

Landslaget har hatt Inge Gustavsson som leder og Pål Grøtte som trener, med disse utøverne:
Malene T. Andersen, Elias Ishoel, Tore Gustavsson og Ole Herman Sjøgren.

6.2 Sesongen 2020
6.2.1

Nasjonale mesterskap

NM individuelt snowcross skulle blitt avholdt i Verdal. NM SuperCross skulle vært arrangert i
Lillehammer under NM-veka. Dessverre ble begge arrangementer avlyst grunnet full nedstengning av
Norge da Covid-19 kom i mars 2020.
Litt fakta og resultater 2020.
Norske plasseringer sammenlagt Finsk mesterskap:
14-16
2. Jan Even Romsdal
9. Johan Mathias Hætta
11-14
9. Thor David Rasmus
14. Esias Matheo Sokki
15. Fredrik Varsi Pedersen
Pro Lite
2. Emil Mikalsen
Pro
6. Alexander Wæraas
19. Ole Herman Sjøgren
Norske plasseringer Svensk mesterskap:
Open
2. Magnus Reiten
10. Robert Lunden
Stock
7. Ingebrigt Holsæter
Damer
15. Birgitte Olsen
SC stock
4. Håkon Berge
10. Ørjan Aune
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14. Markus Nilsen
12-14
13. Syver Bråten Grøvnes
14-16
10. Patrik Lillevik
11. Rikke Wangensten
Øssk cup
Damer:
1. Malene Andersen
7. Birgitte Olsen
12-14:
16. Syver Bråten Grøvnes
14-16:
4. Jan Even Romsdal
6. Edvard Sæterstad
7. Johan Mathis Hætta
Open:
2. Magnus Reiten
4. Alexander Wæraas
9. Kristoffer Holm
Stock:
3. Robert Lunden
6. Martin Moland
9. Håkon Berge
Løp i Norge
Nyttårscrossen Alta, 28 startende
Borealiscrossen Alta, 19 startende
Lakselvcrossen, 16 startende
Helgelandscupen
Midtnorsk Mesterskap:
Vauldalen, 39 startende
Singsås, 45 startende.
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6.2.2

Internasjonale plasseringer

Elias Ishoel tok 1. plass sammenlagt i Amsoil.
Grunnet Covid-19 ble de internasjonale mesterskapene i FIM og FIM-E avlyst.

6.2.3

Seksjonens landslagsutøvere i perioden

Landslaget har hatt Inge Gustavsson som leder og Pål Grøtte som trener, med disse utøverne:
Malene T. Andersen, Elias Ishoel, Tore Gustavsson og Ole Herman Sjøgren.

Seksjonsstyrets innstilling:
Den fremlagte årsberetning for perioden 2017-2018 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 Regnskap 2019
5.1.1

Seksjonens regnskap

Budsjett 2019
40000 Tildeling/Inntekter
269 000
40001 Drift komite/seksjon
100 000
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
25 000
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
60 000
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
20 000
40006 Nasjonale konkurranser
12 000
40007 Utdanning
15 000
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
12 000
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv
25 000

Regnskap 2019
265 000
103 758
44 041
374

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)

-
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-

27 418
5 210
7 817
7 406
45 204
23 772

5.1.2

Snowcross

Budsjett 2019
40000 Tildeling/Inntekter
330 000
40001 Drift komite/seksjon
7 000
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
35 000
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
110 000
40004 Toppidrett
100 000
40005 Internasjonale mesterskap
33 000
40006 Nasjonale konkurranser
30 000
40007 Utdanning
40008 Anlegg og miljø
5 000
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
10 000
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv

Regnskap 2019
359 000

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)

-

5.1.3

-

33 340
85 000
1 514
23 488
19 720
5 138
190 800

Snowdrag

Budsjett 2019
40000 Tildeling/Inntekter
50 000
40001 Drift komite/seksjon
3 000
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
14 000
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
13 000
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser
40007 Utdanning
20 000
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv

Regnskap 2019
50 000
10 690
21 848

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)

-

5.1.4

-

17 462

Snøfor

40000 Tildeling/Inntekter
40001 Drift komite/seksjon
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser
40007 Utdanning
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv

Budsjett 2019
50 000
12 500
22 500

Regnskap 2019
50 000
8 051
16 394

15 000

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)
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-

-

25 555

5.2 Regnskap 2020 pr. september
5.2.1

Seksjonens regnskap

40000 Tildeling/Inntekter
40001 Drift komite/seksjon
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser
40007 Utdanning
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)

5.2.2

Budsjett 2020
296 123
38 000
45 000

Regnskap pr.
september 2020
296 132
52 281

6 000
15 000
65 000
-

127 123

11 312
-

232 539

Snowcross

40000 Tildeling/Inntekter
40001 Drift komite/seksjon
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser
40007 Utdanning
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv

Budsjett 2020
297 629
120 000
35 000

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)
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Regnskap pr.
september 2020
320 729
34 584

102 550

87 550

66 988

6 266

19 400

14 400
1 447

46 309

-

176 482

5.2.3

Snowdrag

40000 Tildeling/Inntekter
40001 Drift komite/seksjon
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser
40007 Utdanning
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv

20 000

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)

5.2.4

Regnskap pr.
september 2020
50 000

Budsjett 2020
50 000
3 000
14 000
13 000

-

-

50 000

Snøfor

40000 Tildeling/Inntekter
40001 Drift komite/seksjon
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf.
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering
40004 Toppidrett
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser
40007 Utdanning
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv

Budsjett 2020
50 000
20 000
15 000

Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+)
Seksjonsstyrets innstilling:
Regnskapet tas til etterretning.

6 Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Seksjonsårsmøtet snøscooter 2020
Side 26

Regnskap pr.
september 2020
50 000

5 000
10 000
-

-

50 000

7 Handlingsplan og 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 NMF’s virksomhet. Den beskriver hvorfor vi er til og
setter rammer for vår virksomhet. Misjonen representerer også en samlet ambisjon for NMF.

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

2.2 Visjon

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

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

2.3 Verdigrunnlag

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

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

Legge til rette for at klubbene kan drifte sine baneanlegg med økt aktivitet. Nyttegjøre seg
kompetansen som et kompetansemiljø for motorsportanlegg vil gi.
Ansvarlig
Gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

3.1.2 Tiltak

Se på muligheter for all aktivitet og bruk av baneanlegg. F.eks. i form av utleie til f.eks. kjøreskoler der
opplæring av snøscooter er mulig.
Ansvarlig
Snøfor/SnowX

Tidsramme
Tingperioden
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Ressursallokering

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

Legge til rette for at eksisterende og nye baneanlegg blir laget med tilpasninger for alle nivå og alder.
Gjennom dette legge til rette for økt kompetanse for banebyggere og flere retningslinjer av baner og
utseende. Samarbeid med banegodkjennere.
Ansvarlig
Gren

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
SR

3.2.2 Tiltak

Legge til rette for enkel og grei kompetanseheving av banebyggere
Ansvarlig
Gren

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
SR

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

Det vil være viktig å se på eksisterende baneanlegg og utvikle dem. Seksjonen må være på banen når
nye anlegg planlegges.
Ansvarlig
Seksjonens grenledere

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
Samarbeid på tvers i NMF

3.3.2 Tiltak

Videreutvikle eksisterende anlegg til å gjelde flere idretter. Må ha samarbeid med klubber/eiere og på
tvers av Seksjoner i NMF
Ansvarlig
Seksjonsstyret

Tidsramme
Tingperioden
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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

Elektrisk snøscooter finnes, men er ikke så veldig stor enda. Det bestrebes å sørge for at også
snøscooter kan involveres i et slikt baneprosjekt og at det også kan tilrettelegges for bruk for elsnøscooter. Seksjon snøscooter søker inn til prosjektet og engasjerer seg for å få anlegget plassert
slik at dette også kan gjelde snøscooter.
Ansvarlig
Seksjonsstyret

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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

Seksjon snøscooter vil legge til rette for et bredt samarbeid mellom klubber og idretter for å få etablert
flerbruksanlegg. Samt legge til rette for at eksisterende anlegg utvikles til flerbruksanlegg. Bistå med
kompetanse og ideer inn til klubber for aktivitet og bruk.
Ansvarlig
Seksjon/gren/Klubber

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

3.5.2 Tiltak

Hente oversikt over eksisterende anlegg og se på mulighetene for å utvikle dem til fleridrettsanlegg.
Ansvarlig
Seksjon

Tidsramme
Tingperioden
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Ad-hoc

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

Se på eksisterende baneanlegg og oppfordre klubber/eiere til å utvikle dem i tråd med bane for alle på
alle nivå.
Ansvarlig
Gren

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
Ad-hoc

4.1.2 Tiltak

Fortsette arbeidet med å få etablert godkjente snøscooterløyper for touring / rekreasjonskjøring i hele
landet. Slik at snøscooterkjøring kan skje på en trygg og god måte utenfor lukkede baneanlegg.
Ansvarlig
Gren Touring

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
Ad-Hoc

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

Ta godt imot de som ønsker å komme til oss og legge til rette for at de kan trives og gi dem
muligheten for utvikling under trygge forhold. Mestring i eget tempo. Trygghet og visshet om at vi
ivaretar alle, ser alle og gir alle en mulighet. Skaper en trygg og sosial ramme rundt det vi holder på
med. Se og ta godt vare på de vi allerede har. Alle i alle aldre og nivå.
Ansvarlig
Klubber

Tidsramme
Tingperioden
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Ressursallokering
Frivillige

4.2.2 Tiltak

Se også de frivillige og ivareta dem. De er viktige brikker for å skape en trygg og god sosial ramme for
aktiviteten.
Ansvarlig
Klubber

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
Frivillighet i klubbene

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

Seksjon snøscooter opprettholder klasser for mosjonister i konkurranser. Omfattes i
spesialreglementet for snøscooter. Jobbe for at klubbene skal kunne skape aktivitet og integrering.
Med tilpasset bane kan også blinde få dele idrettens lidenskap. Det er prøvd ut tiltak i Alta, der kjøring
på bane for blinde ble gjennomført. Det finnes potensiale i integrering og tilrettelegging for også
handicappede i vår idrett. For å oppnå dette må det mer informasjon til og mer tilrettelegging.
Samarbeid med forskjellige lag-/organisasjoner og klubber er viktig.

Ansvarlig
Seksjonen/klubber/gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

4.3.2 Tiltak

Seksjon snøscooter sørger for at det gode arbeide med å etablere snøscooterløyper i landet fortsetter.
Dette for å gi et tilbud utenfor idretten. Der det gis trygge og gode rammer for friluftsliv. Et tilbud til og
for alle.
Ansvarlig
Gren

Tidsramme
Tingperioden
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4.4 Rekruttere flere til motorsporten gjennom trygge lavterskel
tilbud til barn og unge.

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

4.4.1 Tiltak

Seksjon snøscooter sørger for at klubbene får god og riktig informasjon. Oppfordre klubbene til å
jobbe mer aktivt med informasjonsarbeid og rekrutteringstiltak for alle aldre. Jobbe for at klubbene
ivaretar sine frivillige på en god måte slik at lavterskel tilbud er mulig. Jobbe for at klubbene har
anlegg, frivillige med god kompetanse og en trygg og god ramme for alle. Det handler om å se alle på
hver enkelts ambisjonsnivå. Nye som etablerte.
Ansvarlig
Gren/klubber

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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

Seksjon snøscooter skal jobbe for at klubbene får kompetanse og legge til rette for utdanning av
trenere på nivå 1 og 2. Jobbe for å tilrettelegge utdanning i nærmiljøet for å spare klubbene for store
utgifter. Oppfordre klubbene til å utdanne frivillige inn i trenerroller for nivå 1 og 2. Jobbe for at
klubbene avdekker behov for utdanning og trenere og tilrettelegge for utdanning.
Ansvarlig
Seksjon snøscooter/gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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.
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5.2.1 Tiltak

Utviklingen av el-snøscooter er startet. Det er kommet en produsent på banen pr. 2020. Seksjon
snøscooter vil jobbe for at disse kjøretøyene blir integrert inn i motorsporten. Jobbe for at el-kjøretøy
skal få en egen konkurranseklasse spesifisert i spesialreglementet. Oppfordre klubbene til å skape
aktivitet innen el-kjøretøy.
Ansvarlig
Seksjon/Gren

Tidsramme
Tingperioden

Ressursallokering
SR

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

Seksjon snøscooter vil jobbe for at det på tvers av idretter og klubber jobbes med delingskultur på alle
nivåer. Seksjonen vil oppfordre klubber til å tenke nytt. Skape fora der det på tvers av idretter kan
skapes en delingskultur.
Ansvarlig
Seksjonen/Gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

5.3.2 Tiltak

Oppfordre klubber til å invitere til fysiske treningssamlinger på tvers av grener, nivåer og klubber.
Oppfordre klubber til å skape digitale møteplasser på tvers av nivå, klubber og idretter.
Ansvarlig
Seksjonen/Gren/Klubber

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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.
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5.4.1 Tiltak

Seksjon snøscooter vil jobbe for at toppidretten innen snøscooter-grener skal være et tilbud til utøvere
med toppnivå, med de begrensede midler som finnes. Jobbe for å beholde utøvere i verdenstoppen.
Ansvarlig
Gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperiode

5.4.2 Tiltak

Sørge for at Seksjonen får mest mulig ut av de begrensede midlene som finnes.
Stimulere aktuelle kandidater til stipend fra Olympiatoppen
Ansvarlig
Gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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

Seksjon snøscooter vil jobbe for mer opplæring og support til klubbene, på mer effektiv bruk av
idrettens datasystemer. Jobbe for enkle systemer som klubbene og medlemmene lett kan forstå
bruken av. Jobbe for å tilrettelegge enkle og gode rutiner i klubbene, slik at en overgang til nytt styre
ikke problematiserer registrering i de forskjellige rapporteringene som skal inn.
Ansvarlig
Seksjon

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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.
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6.2.1 Tiltak

Seksjon snøscooter vil jobbe for at arrangements- og aktivitetshåndbøker utvikles. Dette vil være et
godt utgangspunkt for å kunne få hevet kompetansen på alle arrangement. I tillegg vil seksjonen jobbe
for kompetanseheving av sentrale funksjonærer så nært klubbene som mulig.
Ansvarlig
Seksjonen

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

6.2.2 Tiltak

Seksjon snøscooter vil jobbe for at mer opplæring kan foregå ut i klubbene. Enten i form av kurslærere
eller e-læringskurs.
Ansvarlig
Seksjon

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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

Seksjon snøscooter vil jobbe for mer promotering av tilbud om utdanning til trenerrolle og
funksjonærroller. Støtte arbeidet med mer utdanning via e-læring. Bidra med utvikling av elæringskurs for snøscooteraktivitet. Legge til rette for fysiske tiltak på et lavterskelnivå slik at klubber
med dårlig økonomi også kan ta del i effektiv rekruttering av funksjonærer tilpasset klubbens økonomi.
Ansvarlig
Seksjon/Gren

Tidsramme

Ressursallokering

Tingperioden

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

Seksjon snøscooter vil bistå med å utvikle og implementere en utviklingsmodell for utøvere, trenere og
foreldre. Dette gir økt kompetanse i alle ledd og hver enkelt utøver blir sett, hørt og vil få mer
utviklingsmuligheter under sine forutsetninger på sitt ståsted.
Ansvarlig
Seksjon/Gren

Tidsramme
Tingperioden

Seksjonsårsmøtet snøscooter 2020
Side 37

Ressursallokering

7.2 Budsjett
Seksjonens tildeling fastsettes av Forbundsstyret, foreslåtte tildeling for 2021 er 729 899,-, hvorav
90 177,- er øremerket toppidrett/eliteidrett. For 2022 legges tildeling for 2021 til grunn + 3% økning.
Tildeling forutsetter at forslag vedtas av Forbundsstyret.

Tildeling til seksjon

2021

2022

729 899,-

751 795,-

Seksjonsstyrets innstilling:
Det fremlagte forslag til handlingsplan/budsjett for årsmøteperioden vedtas.
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8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Olav Hovet (leder), May Helen Amundsen og Stig Hagadokken.

8.1 Valgkomiteens innstilling
Verv

Kandidat

Klubbtilhørighet

Seksjonsstyreleder

Johan Mathis Gaup

Kautokeino Motor Klubb

Nestleder

Tom Handeland

Åseral Snøscooterklubb

Grenansvarlig Snowcross

Dan Vidar Rasmus

Karasjok Motorklubb

Grenansvarlig Snowdrag

Espen B. Persen

Lakselv Motorklubb

Vara

Bjørn Ivar Henriksen Sara

Kautokeino Motor Klubb

Leder snøfor

Geirmund Lie

Valdres Motorsportklubb

Vara

Wenche Mjelde

Hammerfest Racing Klubb

Vara

Ungdomsrepresentant
Vara

8.2 Valgkomite
Seksjonsstyret vil fremme forslag til ny valgkomite på årsmøtet
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