
MSK 2020 RR 
Møtereferat 

14.11.2020 

Tilleggskommentarer er lagt til i etterkant og skrevet i rødt. 

I. Elektronisk møte  

Åpning kl 09.00 ved Grenleder Arne Viken 

II. Årsberetning 2019 

Det ble ikke brukt tid på denne. 

III. Budsjett 

Grenleder gikk gjennom budsjettet. Det er satt av kr 200 000 til fordeling mellom 
arrangørklubbene da NM løp går med underskudd. Klubbene var enige om at disse 
pengene skulle gå til arrangørklubbene. Arne Viken fullfører denne saken. 

Midlene er overført arrangørklubbene kort tid i etterkant av MSK 

 

IV. Innkommende forslag 

Forslag 1: Fra Artic Circle Motorsportklubb 

                 Den enkelte gren holder eget valg over sin grenleder. 

                 Vedtak: Dette kan ikke avgjøres her, forslag sendes videre til    

                   seksjonsstyret.                                 

Forslag 2: Fra Artic Circle Motorsportklubb 

                 MSK skal fremme forslag til arrangørdatoer for statusarrangementer ett år  

 frem i tid enn dagens praksis. 

                 Vedtak: Til diskusjon, men Borg og Solør så ikke nødvendigheten av  

                  dette, de klubbene som ønsker det kan bestemme datoer 2 år fram i tid. 

Forslag 3: Fra Oslo MK 

                  96.1.3 Klasser, aldersgrense og førervekt 

                  Mini GP 100 – 100cc 4 takt og 50cc 2 takt, endre fra 10 år til 9 år 



                  Vedtak: Flertallet godkjenner dette, hvis det er sjekket opp mot  

                  barneidrettsreglene og godkjent der. 

 

Forslag 4: Fra Oslo MK 

         Oslo MK har hatt veldig god erfaring med samarbeidet med Solør MCK              
med å arrangere treningshelger/heldagstreninger på Gokartbanen på 
Våler, i forbindelse med løpshelger og treningshelger. Vi å ta opp dette 
til diskusjon og oppfordre flere klubber til å inkludere 
treningsmuligheter for minimoto / Mini GP under sine NM-arrangement 
eller heldagstreninger/treningshelger. Oslo MK kan være behjelpelig 
med å stille med kompetanse og aktivitetsledere og noe låneutstyr ved 
behov. Klubbene må også selv stille med det de har av utstyr og bidra 
med ressurser ifm gjennomføringen. Det understrekes at man ikke 
trenger en gokartbane for å gjennomføre slike treninger, da man kan 
merke opp en midlertidig bane i asfaltdepot.           

         Vedtak: ACR og Borg mck er åpne for dette, ACR sjekker opp om 
Gokartbanen nå er godkjent for dette. Borg mck kan stille område i 
depoet til dispensasjon.        

 

Forslag 5: Fra Oslo MK 

Ønsker en diskusjon ang teknisk klasse reglement alle klasser.                                     
Begrunnelse: Det er på tide å få ryddet opp i dette spesielt i 300 og 600 
klassene. Ønsker at vi bruker FIM (E) med særnorske tillegg og at kun 
tilleggene trenger å være på Norsk. 

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som ser på dette. Endringer 
sendes for gjennomlesning til arrangørklubbene og endringer blir lagt ut. 
De mindre klubbene for forslagene tilsendt på etterspørsel. 

 

Forslag 6: Fra Oslo MK 

Forandre teksten i punkt 20.01.6.6 Fra: Ambulansen skal være utstyrt med 
blått lys. Teksten ”Ambulanse” skal være tydelig merket bak og på hver 
side av bilen. Dersom man skal ha ut både ambulanse og ”Safety-Car” på 
banen, skal ambulanse slippes utpå først. Forbikjøring av ambulanse er 
tillatt. Til: Ambulansen skal være utstyrt med blått lys. Teksten 
”Ambulanse” skal være tydelig merket bak og på hver side av bilen. 



Dersom ambulanse må kjøre ut på banene under pågående trening, kval 
eller løp skal rødflagg benyttes og passet stoppes. 

                    Vedtak: Forslaget støttes 

 

 

Forslag 7: Fra Borg MC Klubb 

 Opprette arbeidsgrupper i grenen 

                    Vedtak: Forslaget støttes, og disse arbeidsgruppene ble satt ned og leder  

                     valgt. Hver gruppe velger sine folk. 

                     Teknisk Reglement – Bent Nydalen Solør MCK 

                     Spesial Reglement – Tommy Pedersen ACR 

                     Mino Moto – Sigurd Årland Stavanger RR 

                     Sikkerhetsgruppe – Hårek Flathaug Oslo MK 

                     U25 gruppe- Thomas Sigvatsen 

 

Forslag 8: Fra Borg MC Klubb 

 : Regnskap gren 

         Vedtak: Grenleder skal føre skyggeregnskap. Grenleder hevder å ikke ha 
fått oversendt dokumentasjon fra administrasjonen. Grenen ønsker 
større innsikt i grenregnskapet og grenregnskapet bør sendes ut 
kvartalsvis til arrangørklubber fra grenansvarlig ved etterspørsel. 

 Seksjonsstyreleder og ny grenansvarlig har sett dokumentasjon på at 
samtlige rapporter er fortløpende sendt tidligere grenansvarlig gjennom 
hele perioden. Påstanden til avgående grenansvarlig er derfor feilaktig. 

Forslag 9. Fra Solør MC Klubb 

                     Opprette arbeidsgrupper i grenen. 

                     Vedtak: se forslag 7 

 

Forslag 10: Fra Solør MC Klubb 



                     Regnskap gren 

                     Vedtak: se forslag 8 

 

Forslag 11: Fra Solør MC Klubb 

                    § 31.1 SR-RR Slå sammen klasse SSP300JR/SSP300SR 

 Vedtak: Flertallet støtter dette. 

 

Forslag 12: Solør MC Klubb 

                    Få Solør MCK Extreme Cup tellende i NM 

Vedtak: Godkjenne NM status med fravik fra SR vedrørende sikkerhet: 
Flertallet godkjente dette mot at sikkerhetsgruppen godkjenner det. ACM 
var imot 

Poengfordeling: Solør MC Klubb kommer med forslag på 
arrangørklubben. Flertallet godkjente at dette ble avgjort på 
arrangørkonferansen 

Oppklaring: Se på muligheten til å kjøre alternativt løpsoppsett (ref. likt løpsoppsett 
som under Solør MCK Extreme Cup) som et alternativ til ordinært løpsoppsett som 
under tidligere NM-runder. NM klassene skal fortsatt ha NM status, og 
Norgescupklassene skal ha Norgescup status.  

Forslag 13: Fra Solør MC Klubb 

                  Terminliste 

PRELIMINÆR TERMINLISTE(NORGE) 2021 
  ARR.KLUBB DATO MERKNAD 

NM-RUNDE 1 SOLØR MCK 21-23.MAI   

NM-RUNDE 2 BORG MCK 25-27.JUNI 
KAN BLI FLYTTET TIL 24-26. JUNI PGA 
NM-VEKA OG DIREKTESENDING NRK 

NM-RUNDE 3 ACM 5-7.AUG 

SKAL FORSØKE Å FLYTTE DENNE TIL 6-
8.AUG DA FØRERE ØNSKER Å KJØRE 
FREDAG-SØNDAG 

NM-RUNDE 4(FINALE) SOLØR MCK 20-22.AUG 
SKAL FORSØKE FLYTTES TIL 27-
29.AUG PGA SM 

        
CLASSIC RACING CRC 11-13.JUNI NM-RUNDE 2 FOR JR/SR300 

Datoer SKAL være bekreftet ila november 2020, med unntak av NM-Runde 2 da Borg ikke får svar 
fra NRK før nyttår. 



        

Det har blitt bestemt at NM skal kjøres på helgen, ACM ønsker å ha løpet fredag og 
lørdag. Flertallet stemte for at ACM skal jobbe med baneeier om de kan få flyttet 
løpet til lørdag og søndag. 

 

 

Tohjulsfestivalen vil gå under NM veka og bli filmet av NRK, hvis løpet må flyttes til 
fredag for å få til filming, gis det tillatelse til det. NRK ønsker å filme 2 heat, Borg 
MC Klubb ønsker da at dette blir Superbike og juniorer.  

 

 

Arrangørkonferansen 

Denne ble satt til 13 februar 2021 

   Klubbene går sammen om å kjøpe pokaler. Alle enige 

   Tilbakeføre A og B, dette må inn i SR.  

Tidsskjema som ble laget på arrangørkonferansen 2020 skal følges 2021 

 

 

Møtet avsluttet søndag kl 12.00 

Rita Webjørnsen 

Referent 

 

 

 

(Tilleggskommentarer lagt til mandag 15/2-2021 fra seksjonsleder MC og 
grenansvarlig RR). 
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