Protokoll 0061-21

Møtedato:

Møtenr:

Sted og tid:

08.04.2021

0061-21

Teams 08.04.2021 kl. 19.00

Møtedeltagere
Medlemmer

Navn

Innkalt

Tilstede Forfall

Leder

Nina Lunden

X

X

Nestleder

Tom Handeland

X

X

Ungdomsrepresentant

Marte Lunden

X

X

Grenleder SNX

Dan Vidar Rasmus

X

X

Grenleder Snowdrag

Espen Persen

X

X

Grenleder Snøfor

Johan Mathis Gaup

X

X

Vara sc

Geirmund Lie

X

X

Vara sd

Svein Arne Kristiansen

X

Vara sf

Wenche Mjelde

X

Vara ur

Christer Vangen

X

Ny Visepresident
Snøscooter

Tor Farstad

X

X

Sekretær seksjonsstyret

Mats Gundersen

X

X

Ikke møtt

SAK NR: 0490531-21 – Godkjenne innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste vedtatt
SAK NR: 0490532-21 – godkjenne protokoll 0060-21
Protokoll er vedtatt
SAK NR: 0490533-21 - OPPRETTELSE AV ET AD-HOC UTVALG FOR REKRUTTERING
Saksgrunnlag: På grunn av lite aktivitet og rekruttering, kraftig nedgang på lisenser og aktive kjørere og
stor nedgang i aktivitet og medlemmer i klubbene, er det blitt foreslått å planlegge et rekrutteringsutvalg
med nedsatt mandatområde, hvilke mål det skal nå. Det må vedtas hvem som skal sitte i dette utvalget.
Seksjonsstyret stilles fritt til i å foreslå medlemmer i utvalget.
Forslag til vedtak: Seksjonen vil jobbe videre med et rekrutteringsutvalg hvor seksjonens medlemmer vil
jobbe fram et mandat for realitetsbehandling på seksjonsmøtet i løpet av mai.
Forslaget vedtas enstemmig.
Kommentar: Det foreslås at Johan Mathis tar kontakt med regionene om å få tak i representanter fra
regionene til rekrutteringsutvalget.
SAK NR: 0490534-21 - Budsjett med tiltaksplan for alle grener og seksjonen
Saksgrunnlag: Forslag til budsjett ligger vedlagt. Vedlagt ligger også mail fra Odde om kostnad for
internasjonal representasjon som vedlegg til budsjett.

Forslag til vedtak: Av de 20.000,- øremerket til Watercross i budsjettet for Snowcross, overføres 10.000,til snøfor og 10.000,- til Snowdrag. Alle vedlagte budsjett med endringer vedtas, med unntak av Snowcross
som vedtas på neste møte.
Forslaget vedtas enstemmig

Kommentar: Marte Lunden forlot møte etter foregående sak. Møtet fortsatte uten henne.
SAK NR: 0490535-21 - Tildeling Kongepokal NM 2021
Forslag til vedtak: Saken utsettes til senere møte.
Forslaget vedtas enstemmig.
SAK NR: 0490536-21 – Forslag til endring i barneidrettsforskriften
Saksgrunnlag: Kom søknad fra en far, til ett barn på 8år (Fyller 9. juni 2021) om å benytte seg av en RS
600 med reduksjonskit og gassblokk. Noe som jeg/Vi måtte gi avslag på.
600ccm med gassblokk og reduksjonskit ER godkjent for Klassen Rekrutt 11-14 år.
SR for Snøscooter 2021
2.1.2 Klasse Rekrutt 11-14år og Ungdom 14-16år
2.1.2.1 Alder
Rekrutt 11-14 er en klasse for utøvere fra 11 til 14 år. Utøverne skal alltid, både ved trening og
konkurranser, ha med en voksen ledsager. Utøvere som det kalenderåret man fyller 14 år velger å delta i
klassen Ungdom 14-16, mister retten til å delta i klassen Rekrutt 11-14. Arrangøren kan dele opp klassen
hvis ønskelig. (Eksempelvis Rekrutt A og Rekrutt B)

Dermed, kan Barn fra det året de fyller 10år begynne å trene (å ikke delta på konkkurranser) med 600ccm
maskiner med gassblokk og reduksjonskit.

I.H.T Barneidrettsforskriften:

4.2 Kjøretøy
4.2.1 Føreralder og kjøretøystørrelse For noen grener er det laget tabeller som viser forholdet mellom
føreralder og kjøretøystørrelse. Tabellene (se grendelen) tar utgangspunkt i kjøretøyets karakteristikk (vekt,
setehøyde, motor-- størrelse m.m.), og de viser fra hvilken alder barnet kan kjøre dette kjøretøyet. Når man
skal anskaffe et kjøretøy må man hente ut de nødvendige opplysningene om det aktuelle kjøretøyet, og så
finne ut om det passer til barnet, ut fra tabellen. Disse retningslinjene erstatter den gamle godkjenningslista
samt de grenvise sylindervolumgrensene for disse grenene, og retningslinjene er bindende. Det er viktig å
presisere at kjøretøyet skal kontrolleres slik at det er i samsvar med kravene i NMFs Tekniske reglement,
og godkjenningen gis ut fra dette. For de øvrige grenene gjelder de gamle sylindervolumgrensene (se
grendelen). Det gis ikke dispensasjon fra kjøretøybestemmelsene, men det er etablert en ordning hvor barn
fra det året man fyller 7 år kan begynne å trene på et kjøretøy året før de, i henhold til tabellen, kan benytte
det til trening og konkurranse. Dette må vurderes grundig av en person med trener 1-- kompetanse samt en
representant fra klubbens styre. Vurderingen skal foretas med utgangspunkt i barnets idrettslige nivå,
modenhet, fysisk størrelse og andre relevante forhold, og den skal være ansvarlig med tanke på eventuell
økt risiko for barnet. Dette er ikke en dispensasjonsordning, men en ordning som ivaretar den enkelte
kjørers naturlige utvikling.

Men, i.h.t Barneidrettsforskriftens § 6.9Snøscootercross, snøscootercross drag og snøscooter bakke kan
det tillates Barn det året de fyller 9 år å benytte seg på trening med, Maskiner med Max effekt på 380ccm
i.h.t tabell:

6.9.1 Føreralder og kjøretøystørrelse § Fra fylte 5 år: inntil 130 ccm laveffekt. § Fra 8 år: inntil 200 ccm (¾--maskiner) § Fra 10 år: inntil 380 ccm.

Dette mener jeg er innafor, og i.h.t lovverket. Selv om vi ikke har 380ccm maskiner beskrevet på SR for
Snøscooter 2021.
Forslag til vedtak: Endring av listen 6.9.1 Føreralder og kjøretøystørrelse, I Barneidrettsforskriftens § 6
§ Fra fylte 5 år: inntil 201 ccm laveffekt. I.H.T SR for Snøscooter 2021
§ Fra 8 år: inntil 201 ccm (¾---maskiner) I.H.T SR for Snøscooter 2021
§ Fra 10 år: inntil 400 ccm. I.H.T Årets Nykommere på markedet. (2021)
§ Fra 11 år: inntil 600 ccm (med godkjente reduksjons kit og gassblokk) I.H.T SR for Snøscooter 2021
Endringene oversendes til barneidrettsutvalget hvor vi ber om at punkt 6.9.1 endres i henhold til
seksjonsstyret vedtak. Punkt tre tilføyes i eget Spesialreglement snøscooter.

Forslaget vedtas enstemmig.
SAK NR: 0490537-21 – Endre Spesialreglement Watercross til likelydende FIMs regelverk
Saksgrunnlag: SR Watercross må endres til å være lik FIM`s reglement.
Forslag til vedtak: Saken utsettes inntil FIM reglementet foreligger.
Forslaget vedtas enstemmig
SAK NR: 0490538-21 – Valg av varamedlemmer til valgkomite
Saksgrunnlag: Seksjonsstyret må velge varamedlemmer til valgkomite som avtalt på årsmøtet for
Snøscooter.
Forslag til vedtak: Saken utsettes til neste møte
SAK NR: 0490539-21 – Oppklaring av rundt gjennomføring av NM for Stadioncross og individuelt.
Saksgrunnlag: Sms melding: «Hei vi har hvert å sjekket på banen og det ser ikke lovende ut med snø det
har regnet hele påsken og nesten all snøen er borte. Kommer det ikke mye ny snø nå så går det ikke med
NM. Det er vel ikke enkelt grunnet Covid nå heller kommer vel nye regler snart også som kanskje sier det
er håpløst uansett. Hilsen Vidar Daleng, Hatfjelldal»
Forslag til Vedtak: NM 2021, utsettes på ubestemt tid. Administrasjonen representert ved Mats, ser på
muligheten for å gjennomføre Norgesmesterskap for 2021 i januar 2022 grunnet koronapandemien og
usikre værforhold i desember. Mats sjekker også opp muligheten for tildeling av kongepokalen for 2021 på
et eventuelt usatt NM i januar 2022. Seksjonsstyret tar stilling til saken på seksjonsstyremøte 12, mai.
Forslaget vedtas enstemmig.
Kommentar: Mats sender ut melding til nyhetsansvarlig om sak om utsettelse av NM for stadioncross og individuelt,
på ubestemt tid.

