
 

Protokoll seksjonsstyremøte snøscooter 22. juni 2021 

 
 

Møtedato: 
22.06.2021 

Møtenummer: 
0063-21 

Sted og tid: 
Teams 22.06.2021 kl. 19.00 – 21.30  

 

Medlemmer Navn Innkalt Tilstede Forfall Ikke møtt 

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 X   

Vara sf Wenche Mjelde X   X 

Vara ur Christer Vangen X   X 

Ny Visepresident 
Snøscooter 

Tor Farstad X X   

Sekretær seksjonsstyret Mats Gundersen X  X  

Vikarierende sekretær Marthe Moen Hagen X X   
 

SAK NR: 0490545-21 – Godkjenne innkalling og saksliste 

Vedtak: innkalling og saksliste godkjent. 

 

SAK NR: 0490546-21 – godkjenne protokoll 0061-21 

Vedtak: Protokoll 0061-21 godkjent.  

 

SAK NR: 0490547-21 - Budsjett med tiltaksplan for Snowcross 

Saksgrunnlag: Grenleder, Dan Vidar Rasmus legger fram forslag til budsjett og tiltaksplan.  

Vedtak: Budsjett med tiltaksplan for Snowcross godkjent med de endringer foreslått i møtet.  

 

  

Møtedeltagere 



Sak NR: 0490548 – 21 - 1-2 personer fra Norge inn i en arbeidsgruppe for Nordisk Cup-serie 

Saksgrunnlag: Seksjonen ved leder Snowcross og leder Snøfor har tidligere i vår blitt kontaktet av Tomi 
Ahmasalo om å få til en nordisk cup med 3 runder i 2022, der målet er flerdelt. Først og fremst skal dette 
være et tilbud til våre beste førere i Norden med vekt på stock og pro, for ethvert å implementere damer og 
Jr 14-16 år. Dette skal også fungere som et rekrutteringstiltak da målet er å øke interessen for 
scootersporten, skape profiler og holde profilene i Norden. Tanken er at denne cupen skal gå over 3 runder 
første året, et i hvert land, der siste løp er selve finalen. Dette løpet skal senere år rulleres mellom landene. 
Tanken er videre at dette skal erstatte dagens nordiske mesterskap, da interessen for denne har vært 
dalende i mange år. Konkurransen skal være åpen for alle og klubbene skal sikres ressurser for å 
gjennomføre gode sportslige og økonomisk bærekraftige arrangement.. Cupen skal streames/distribueres 
på tv gjennom en solid aktør som er profesjonell, innehar kontakter og erfaring og faller ut rimeligere og 
faglig bedre enn Live.Sport  

Utfordringen for å få på plass et solid fundament før presentasjon av denne cupen på nordisk møte har 
vært mange.  

Miljøet har vært klar over at Mikal Nilsson sammen med Live.Sport har parallelt jobbet med et annet 
kommersielt liknende arrangement, der man har sett dette som helt urealistisk og bare vil fungere som et 
privat initiativ der cupen kun vil melke klubbenes ressurser og økonomi, og ikke gi noe tilbake til klubbene 
og sporten, og neppe er mulig økonomisk å gjennomføre. 

Finsk side har derfor vært veldig klar på at man må jobbe med fundamentet under radaren på grunn av 
dette, og slik at man evner å bli enige om og planlegge et godt fundament og opplegg som ivaretar alle 
ønsker og mål for cupen, kjørere, klubber og forbund. 

Grenleder, Dan Vidar har etter ønsker fra Ahmasalo og egen erfaring dratt inn og delegert ansvaret til, 
grenleder Snøfor for å jobbe sammen med den uformelle gruppen som har planlagt cupen frem til nordisk 
møte. Tanken for alle tre land har hele tiden vært å gå formell vei når fundamentet for en realistisk cup er 
på plass, og presentere ideen på nordisk møte, slik at saken sendes videre til alle forbund og seksjoner for 
videre behandling, da dette er eneste veien å gå for å ha legitimitet til en ikke-kommersiell cup som vil være 
levedyktig i årene fremover. 

  

Vedtak:  

Dan Vidar Rasmus og Johan Mathis Gaup velges som representanter fra Norge til arbeidsutvalget. Disse 
rapporterer jevnlig tilbake til seksjonen. 

 

Sak NR: 0490549 – 21- Terminliste 2022 - i første omgang sette dato for NM 2022 og Nordisk 2022 

Vedtak:  

Grenansvarlig Snowcross tar ansvar for terminliste 2022, og tar den med inn i arbeidsgruppe i nordisk 
komite og legger den frem for seksjonsstyret.  
 

  



 

Sak NR: 0490550 – 21 – NM stadioncross og individuell 2021 

Saksgrunnlag: Årets NM er flere ganger utsatt grunnet den pågående pandemien. Siste vedtak og 
klareringer er at denne kan avvikles senest januar 2022, og at kongepokalen for stadioncross følger med 
og kan tildeles da. 

Dan Vidar har hatt samtaler med Pål Grøtte og Inge Gustavsen om avvikling av NM på Folgefonna 
skisenter i september i et samarbeid med landslagssamling på samme sted samme uken. Nå kom det 
endelig beskjed om at dette neppe lar seg gjøre på grunn av at det er mindre snø enn tidligere antatt. Dette 
betyr at vi må gå tilbake til tidligere plan, og lyse ut NM 2021 snarest og sette av tid til denne. 

 

Vedtak: 

Grenansvarlig finner egnet helg og arrangør for NM 2021 i januar 2022, og egnet arrangør. Seksjonsstyret 
behandler NM 2022 i augustmøtet, og offentliggjør arrangør kort tid etter.  

 

 

Sak NR: 0490551 – 21 – Norsk arrangør for Nordisk cup 2022 

Saksgrunnlag: Det har uformelt vært drøftet mulige arrangører for nordisk cup 2022 i den uformelle 
gruppa som har jobbet med cupen, men alle har vært klar på at siste ord om dette vil fattes i det enkelte 
lands forbunds seksjoner. 

I Finland er Rovaniemi ønsket, mens Älvsbyn, Boden og Østersund har vært nevnt av svensk arrangører, 
der Østersund peker seg ut som en sterk kandidat, med Älsvbyn som neste sterke kandidat. I Norge har 
Tydal og Hattfjelldal vært oppe som sterke navn. 

Gruppa har diskutert både kompetanse for å gjennomføre slike statusløp og reiseavstander, som er litt 
viktige det første året. 

  

Merknad: Seksjonsstyreleder Nina Lunden erklærte seg inhabil i saken da hennes klubbtilhørighet er 
Tydal. Nestleder overtok ansvar som ordstyrer.  

 

Vedtak:  

Tydal som har mistet to nordiske statusløp tilbys å være norsk arrangør, med Hattfjelldal som reserve. 
Begge forespørres om dette, og får 1 uke på å svare seksjonen om de tar imot tilbud som arrangør og 
reserve. Grenansvarlig Snowcross kontakter aktuelle klubber og jobber frem mulige aktuelle datoer og tar 
disse med i arbeidsutvalget og presenterer disse der.  

 

Sak NR: 0490552-21 - Orienteringssak:  

A: Budsjettforslag Nordisk Cup-serie  

B: Referat fra Nordisk møte  

Vedtak:  

Orienteringer tatt til etterretning. 

 

Statusoppdatering fra hver gren – 5 minutter. 

 


