
Velkommen til 
Klubbledermøtet ☺



• Skru av mikrofon

• Skru av kamera

• Chat benyttes ikke under denne 
presentasjonen

Praktisk info - møteregler

• Møtet vil gå sammenhengende til
kl. 19.30

• Presentasjonen vil bli tilgjengelig i 
etterkant.

• Temaer som er omfattende blir også 
snakket om på klubbledermøtet og i 
forbindelse med opplæringen på 
søndag.



Generalsekretær Tony Isaksen

Velkommen



Saker 

Tony Isaksen
Generalsekretær

Klubbledermøtet  søndag 15. november 2020 klokka 13:00 – 14:00

Saker

• Lisens

• Prosess strategi

• Avtale arrangør NM/NC 2021

• Terminliste – Amedia

• Åpen time

• Forbundskontingent

– Hvorfor er det lurt å være en del av Norges Motorsportforbund

• Medlemskontingent klubb

• Kurs og kompetanse

– E-lære kurs

– Funksjonærkurs

• Eventuelt



Lisenser 2021



Hvorfor lisens?

Det er påkrevd med lisens for alle utøvere i Norges Motorsportforbund jf. Motorsportforskriften §1 og 4.

Grunnen til at man har lisens i motorsporten er fordi man må ha grunnleggende kompetanse i henhold 
til de regler som gjelder motorsport. I tillegg krever motorsportforskriften § 4 at man er forsikret 
tilsvarende bilansvarsloven. Dette er en del av lisensene slik de er i dag.



Lisenser 2021

• I 2019 ble det sendt ut en høring på endring av lisensordning.

• 2020 har vært en prøve periode.

• Tatt imot innspill gjennom hele året av foreldre, utøvere og klubber,

• Det ble utarbeidet en evaluering som ble gjennomgått i seksjonene.

• NIF ønsker fokus på lavest mulig økonomisk barriere for barn og ungdom

• Forbundsstyret har evaluert alle innspill samt tatt hensyn til NIFs ønske.

• De største endringene er på ungdom og barnelisens samt engangs konkurranse

• Ligger flere muligheter i 2022



Endringene fra 2020 til 2021

• Barnelisensen er priset til kostpris

• Ungdomslisensen er tatt inn i matrisen igjen

• "kom og prøv" ungdom er priset til det samme som for barn, samt at gyldig bruks periode er økt fra 2 
til 3 mnd.

• Engangs konkurranselisens er tatt inn som er prøveordning for 2021

I 2022 vil det bli sett på flere alternativer som for eksempel 3 mnd nasjonal lisens. Dette avhenger av 
IKT systemer.



Lisensmatrise 2021



IKT



IKT

Lisens admin

Kjøretøy register

Startnummer admin

Konkurranse admin

Bane og anlegg admin

Kurs og kompetanse

Forenkling

Brukervennlighet

Automatisering

Lisens og medlemskap



NMF STRATEGI
2021-2025



VERDIERGlede – Nysgjerrig      – Modig      – Raus

HOVEDMÅL

STRATEGISKE

SATSNINGSOMRÅDER

VISJON

MISJONVi leverer førsteklasses aktiviteter til 

motorsportsutøvere på alle nivåer
Bedre motorsportanlegg

og flere næranlegg

Alle med Høy sportslig kvalitet

i alle ledd

Klubben i mitt hjertet

All motorsport samlet

1. Gi klubber tilgang til 

kompetanse for utvikling 

av eksiterende og 

etablering av nye 

motorsportanlegg

2. Baner tilpasset 

aktivitetsnivå og alder.

3. Etablere annlegggsplan for 

motorsporten i Norge.

4. Etablere Norges første 

anlegg for elektriske 

kjøretøy.

5. Etablere flerbruksanlegg 

der folk bor.

1. Alle skal oppleve å bli godt 

ivaretatt gjennom gode 

sosiale nettverk og 

kjønnsnøytrale miljøer.

2. Motorsport hele livet.

3. Attraktivt og inkluderende 

tilbud på alle 

ambisjonsnivåer.

4. Rekruttere flere til 

motorsporten gjennom 

trygge lavterskel tilbud til 

barn og unge.

1. Rekruttere og utdanne 

flere trenere på nivå 1 og 

2 i alle klubber.

2. Kompetansemiljø og 

pådriver innenfor overgang 

til elektrisk motorsport.

3. Etablere gode trenings- og 

delingskulturer i hele 

motorsporten.

4. Vinnerkultur og 

landslagstilbud av 

internasjonal standard.

1. Bærekraftig og effektiv 

drift.

2. Aktiviteter og 

arrangementer med høy 

kvalitet.

3. Rekruttering og utdanning 

av gode frivillige og ledere.

4. Utviklingsmodell med 

kompetansebehov 

tilpasset nivå.

NMFs strategi hus 2021-2025

NMF VIL 2021-2025



STRATEGIPROSJEKT 2021-2025

NMF Vil

4 strategiske satsningsområder

17 hovedmål

NMF Vil beskriver hvilke områder
forbundet skal prioritere de neste 4 

årene og hva man vil oppnå

NMF strategimodell

NMF Skal

34 mål/måltall

68 tiltak/prosjekter

NMF Skal er den operasjonelle planen for 
hva forbundet skal gjøre for å oppfylle

de 17 hovedmålene i NMF Vil



Hvorfor er strategien viktig for din klubb?

• Du og jeg - vi er alle NMF – NMF er oss

• Hovedfokuset i strategien er på medlemsklubber, utøvere og aktiviteter

• Hensikten er å gjøre det enklere å drive en motorsportsklubb og å utøve motorsport

• Spennende utviklingsprosjekter som medlemsklubbene vil bli involverte i

• Strategien stimulerer til samarbeid på tvers av klubb, region, grener og seksjon

• Satsningen på anlegg vil komme hele motorsportfamilien til del

• Effekten av strategien vil bli en mer fremoverlent idrettskultur med gode resultater

• Når vi lykkes vil det skapes gode historier og motorsporten styrker sitt omdømme

STRATEGIPROSJEKT 2021-2025



Avtale for arrangører 
NM/NC 2021



Avtale for arrangører 
av NM og NC i 2021

• Egen avtale om rettigheter og plikter



Åpen time



Åpen time

• Jevnlige Åpne timer
• Alltid i etterkant av møter i forbundsstyret
• Informasjon og status om hva som skjer i NMF
• Ønsker innspill på temaer fra klubbledere
• Spørsmål og avklaringer



Forbundskontingent 
2021



Forbundskontingent 2021



Kvalitetsklubb



Kvalitetsklubb



Amedia

• Arrangører av NM og NC tilsvarende

• 3 årig

• Terminliste – utvalg – på tvers av grener

• Streamer minimum 15 konkurranser på 

www.direktesport.no

http://www.direktesport.no/


Hvorfor er det lurt å 
være en del av 
Norges 
Motorsportforbund?



Hvorfor er det økonomisk lurt å være en del av NMF?

Alle klubber som er den del av NMF er automatisk 
under Norges Idrettsforbund. Mange muligheter til å 
kunne søke på tilskudd og å kunne benytte seg av 
idrettsavtaler. Oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med 
alle mulighetene og prøve å finne ut av lokale 
tilskuddsordninger.



Hvorfor er det økonomisk lurt å være en del av NMF?

Støtte og tilskuddsordninger

• Lokale aktivitetsmidler (LAM) (idrettskretsen)

• Spillemidler til utstyr (NMF)

• Momskompensasjon (NIF/idrettskretsen)

• Integrerings tilskudd (NIF)

• Korona tilskudd (Lotteritilsynet)

• Grasrota andel (Norsk tipping)

• Stiftelses utdelinger (henvend dere direkte til de som utlyser)

Idrettsavtaler

• NIF har avtale med S|AS, Scandic, Hertz, Telenor, Gjensidige, 

Tine, Livestreaming (JOYMO)
(https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsavtaler/)

• NMF har avtale med Choice, Hummel klær, Alt av bildeler, Norwegian 
(https://www.nmfsport.no/informasjon/medlemsfordeler-og-partnere/)



Kompetanse- og utdanningsrådgiver Mats Gundersen

Kurs, kompetanse 

og utdanning



Medlemskontingent
klubb



Medlemskontingent 
på 50,- kr?

«Medlemskontingenten må være på minst kr 50 
for hvert medlem for at medlemskapet skal telle 
med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette 
gjelder også for familiekontingenter eller andre 
rabattordninger» 

(NIF, https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-

regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/). 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/


Har din klubb vurdert 
rekrutteringsmedlemsskap?

• Flere NMF klubber har et eget 

rekruteringsmedlemskap.

• Dette kan kun aktiveres én gang og gjelder 

medlemmets første år i klubben. En mulig pris her er 

50,- per medlem. 



Klubben din kan bestille 
engangslisens til bruk på 
rekrutteringsdager.

«For å møte klubbers behov på 
rekrutteringsdager har vi opprettet en endags 
SMS lisens som kan brukes ved slike tilfeller. 
Lisensen kan benyttes i alle grener og alle 
klubber tilknyttet NMF»

https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinfo
rmasjon/lisens-motorsport/

Kontakt NMF på nmf@nmfsport.no for å 
aktivere lisensen.

https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/
mailto:nmf@nmfsport.no


Enklere innmelding
• Hvordan gjør din klubb innmeldinger?

• Visste du at medlemmer enkelt kan meldes seg inn 

digitalt?



Kurs og kompetanse
Funksjonærkurs

E-lære kurs



Region Stevnelederkurs Juryledekurs

Sør Kristiansand trialklubb: 16-17. Januar 2021 Kristiansand: 23-24. Januar 2021

Indre 13-14. mars 20-21. mars

Øst Helgen uke 4 Helgen uke 4

Midt 12-14. Februar 2020 20-21. Februar 2020

Vest Bergen: Starten av Januar 2020 Bergen: Starten av Januar 2021

Kurskalender



Har klubben din oppdatert 
kontaktinformasjonen sin i 

klubbadmin?

• Å kommunisere ut viktig informasjon er en utfordring. En 

av de kanalene vi benytter er epost til klubbledere. 

Kontaktinformasjon til klubbledere ligger under klubb i 

sportsadmin.

• Sportsadmin viser det som dere har registrert i 

klubbadmin. Har dere registrert riktig kontaktinfo er det 

den vi sender til.



Avslutning


