
 

Arrangørkonferansen 2021 
Møtereferat 

13.02.2021 

 
1) Digitalt møte over teams 

Grenleder Hannah Arnegard ønsket velkommen og åpnet konferansen kl. 10:00. 

Tidsplan og agenda ble presentert.  

Referent: Hannah Arnegard. Ordstyrer: Benjamin Storsveen. 

Tilstede var representanter fra Solør MCklubb, Borg MCklubb, Oslo MCklubb og 

ACM. Representanter fra Stavanger RR var med som observatører. Teknisk 

kontrollant Bent Nydahl og U25-leder Thomas Sigvartsen var også med. 

 

2) Orientering fra grenen 

Grenleder fortalte om hva som har blitt gjort siden overgangen fra gammel til ny 

grenleder, og hva som jobbes med for øyeblikket. Det blir tatt opp bestemmelser fra 

arrangørkonferansen 2020 som en kort oppsummering.  

- Det skal være fast løpsoppsett i 2021 som bestemt på arrangørkonferansen 2020, 

og bånd fremfor inngangskort.  

- Informerer om at budsjett og SR er godkjent.  

- Jurylederavgifter skal bli dekket av grenen for arrangørklubber i kommende 

sesong, dette inkluderer Classic Racing Club.  

- Teknisk kontrollant: Bent Nydahl.  

 

3) Arbeidsgrupper  

Arbeidsgruppene som ble opprettet på MSK fikk tildelt litt tid til å presentere hva 

gruppene har jobbet med så langt, og hva som planlegges.  

 

4) Orientering av Spesialreglement  

Det ble informert om at klassen Supersport 300 ikke får NM status før 2022. Derimot 

ingen innvendinger på selve Spesialreglementet (alle punkter). Venter på at det skal bli 

finskrevet, og det vil bli publisert i slutten av februar/starten av mars.  

 



 
 

5) Terminliste 2021 

Preliminær terminliste ble opprettet under MSK, og Borg MCklubb skulle komme 

tilbake med aktuell dato på arrangørkonferansen pga. NRK og NM-veka. De har 

kommet frem til datoene 25-27. juni som opprinnelig ble lagt frem. Ingen forandringer 

av datoer fra de andre klubbene.  

Det ble diskutert gjennomføring med koronarestriksjoner, og alle klubbene er 

ansvarlig for å holde seg oppdatert på retningslinjer som kommer fra NMF (som alltid 

følger de strengeste retningslinjene) og FHI, samt lokale restriksjoner/retningslinjer 

for deres område. Det er viktig at bestemmelser for hvert enkelt NM-arrangement blir 

skrevet inn i tilleggsregler og at utøverne blir informert om dette – for å skape 

forutsigbarhet.  

 

Det er viktig at de norske utøverne som skal kjøre i utlandet (SM eller Europa) 

overholder eventuell karanteneplikt når de kommer tilbake til Norge dersom det kjøres 

NM samme uke.  

 

 

6) Budsjett  

Først ble det lagt frem at grenen har fått overført en støttesum på 200 000 kr, fordelt 

på de fire arrangørklubbene i 2019 for å dekke underskuddet.  

 

Budsjettet for 2021 ble lagt frem, og det ble gått gjennom hvert enkelt punkt med 

tilleggsinformasjon om hva penger er satt av til. Ingen øvrige kommentarer.  

 

7) U25/Mini-moto 

Fokus på økt aktivitet innen minimoto og fokus på treningssamlinger innen U25. Det 

ble satt av tid for å diskutere bl.a. kjøring av minimoto på NM-arrangementene i RR, 

noe Solør og Borg åpnet opp for. ACM har problemer med å få til plass til kjøring da 

gokartbanen deres ikke er godkjent. De ser på andre muligheter.  

Arbeidsgruppen for minimoto ser på mulige datoer for treningssamlinger gjennom 

sesongen.  



 
Diskuterte FIM MiniGP, og muligheten for å ha egne minimotoutøvere til dette fra 

2022. Arbeidsgruppen ser på dette.  

 

U25 vil holde ulike treningssamlinger gjennom sesongen. Forsøker i utgangspunktet å 

holde samlinger ved arrangering av NM og andre datoer der det allerede er planlagt 

kjøring på de ulike banene. ACM åpner opp for en mulig treningssamling 30.juli eller 

8.august. Prøver å få til U25-opplegg på utvalgte onsdagstreninger på Rudskogen 

gjennom sesongen. Info kommer. 

Arbeidsgruppen U25 ser også på muligheten for fysisk treningssamling i regi av 

Erland Thommassen og Marius Dammyr, og Norges Toppidrettsgymnas.  

 

Krav om politiattest fra personer som skal jobbe med barn som trenere/instruktører.  

 

 

 

8) Alkoholtesting  

Det ble vedtatt ved forrige arrangørkonferanse at alkoholtesting skulle gjennomføres 

på alle NM-arrangementene. Punkter med hvordan det skal gjennomføres ble skrevet 

inn i referat fra 2019: 

• Det skal være et eget tidsskjema for gjennomføring av alkohol testing.   
• Det skal være to blåseposter.   
• Det skal begynne å alkoholtestes etter førermøte på lørdag, og stevneledermøte på 

søndag. Før kjøringen starter.  
• Det skal skje klassevis etter hvem som skal ut på banen først.   
• Det skal være på et egnet sted der man kan stå privat.  
 

 

Ettersom utøvere skal alkoholtestes før kjøringen, kan arrangør nekte utøver å kjøre 

hvis han/hun gir utslag på en test. 

Utøvere under 16 år skal ha med foresatt ved testing.  

 

Det ble diskutert hvilken alkoholmåler som kan brukes, men konkret merke ble ikke 

besluttet. Alkoholmåleren må være kalibrert.  Borg skal sjekke opp rimelig apparater 

som kan kalibreres, og komme tilbake til grenleder.  

 



 
 

 

9) Til diskusjon 

Det ble tatt opp en list med punkter helt til slutt for diskusjon.  

- Dersom det oppstår total «lockdown» i området NM skal avholdes skal NM-

runden avlyses.  

- Kommunikasjonsflyten mellom utøver-klubb-NMF oppleves bedre/enklere enn 

tidligere.  

- Innkjøp av pokaler: Solør kjøper inn pokaler til alle arrangementene og sender 

faktura til grenen.  

- Utdanning (stevneledere/juryledere) 

- Avslutningsfest 2021: dersom retningslinjer åpner opp for muligheten skal det 

avholdes avslutningsfest i oktober etter at sesongen er avsluttet. Konferansehotell 

ved Gardermoen. 

- Legeerklæring: dette skal grenleder ta opp på neste seksjonsstyremøte.  

- Utstyr til teknisk kontrollører: miljømatter kan kjøpes inn. Grenleder skal kontakte 

økonomiansvarlig for å finne en løsning på øvrig nødvendig utstyr.  

- FIM-godkjente hjelmer fra 2022: dette skal tas opp med forbundsadvokaten slik at 

dette IKKE gjelder nasjonale konkurranser i Norge.  

- Livestreaming: det planlegges å livestreame NM-runden som kjøres på Vålerbanen 

20-22. august.  

- MC-ID: teknisk ansvarlig skal ta kontakt med ansvarlig i Sverige for å få åpnet 

tilgang igjen til dette systemet.  

 

Grenleder åpner opp muligheten til å avholde teamsmøter med arrangørklubbene hvis det 

skulle oppstå behov for det i forkant av arrangementene.  

 

 

 

Møtet avsluttet lørdag kl. 17:30.  

Hannah Arnegard  

Referent  

 



 
 

 
 


