
Motorsportkonferansen 
2021

Plenumsmøte

Mandag 1. november 2021



President Emilie Westbye

Velkommen!



1 minutts stillhet

Til minne om våre venner som ikke lengre er 
blant oss.

Hvil i fred.



• Skru av mikrofon

• Skru av kamera

• Avklaringsspørsmål i chat –
besvares på slutten av møtet

Praktisk info - møteregler

• Møtet varer til 20:00, med en pause 
ca. midtveis

• Presentasjonen vil bli tilgjengelig i 
etterkant.

• Enkelte temaer vil også bli omtalt på 
klubbledermøtet på onsdag 10. 
november. 



Årets motorsportkonferanse

Motorsportkonferansen 1. – 10. november 2021:

→ Lørdag  30. oktober: Grenmøter Roadracing

→ Mandag 1. november: Plenumsmøte

→ Tirsdag 2. november: Grenmøter Enduro, Båtsport, Circuit

→ Onsdag 3. november: Grenmøter Dragbike, Trial, Snøscooter, Offshore

→ Torsdag 4. november: Grenmøter Circuit, Trial

→ Lørdag 6. november: Grenmøter Motocross, Track Racing

→ Søndag 7. november: Grenmøte Quad

→ Mandag 8. november: Grenmøte Radiostyrt Motorsport

→ Tirsdag 9. november: Grenmøte Radiostyrt Motorsport

→ Onsdag 10. november; Klubbledermøte, IKT opplæringsrom



Hva skal vi presentere 
i dag?
• Utfordringer rundt rammebetingelser

• Strategi

• Informasjon lisens 2022

• Uavhengig utvalg

• IKT

• Kurs og utdanning

• Toppidrett

• Frivillighetens år 2022



Motorsportforskriften

• Endringer i forskriften slik den var – ikke til det 

beste for motorsporten

• Statens Vegvesen er forvalter av forskriften

• Utfordringer og uavklarte spørsmål

• Dialog og løsninger



Høyhastighetssertifikat for båt

• For alle båter og vannscootere som kan 

kjører raskere enn 50 knop

• Utfordringer for idretten - særlig for barn og med 

tanke på internasjonale arrangement

• Er i dialog med myndighetene



Strategi



Hvorfor er strategi viktig for NMF?

Hvem påvirkes av vår strategi?



Hvordan har vi jobbet med strategien?



NMF Vil
Misjon Visjon Verdier

Strategiske prioriteringer og Hovedmål

NMF strategimodell

NMF Skal - Anlegg

Mål og måltall Tiltak og prosjekter

NMF Skal - Sport

Mål og måltall Tiltak og prosjekter

NMF Skal - Klubb

Mål og måltall Tiltak og prosjekter

NMF Skal - Medlem

Mål og måltall Tiltak og prosjekter

Handlingsplaner Seksjoner

Handlingsplan Forbundsadministrasjon

Virksomhetsplan m/handlingsplan Klubber

Handlingsplan Landslag

Handlingsplaner øvrige organisasjonsledd

UTØVERE

OG

KLUBBER

Norges Idrettsforbund

Nasjonale særforbund

Internasjonale forbund

Stat og kommuner

Samarbeidspartnere



NMF Vil
Misjon Visjon Verdier

Strategiske prioriteringer og Hovedmål
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NMF Skal - Klubb
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Mål og måltall / Tiltak og prosjekter
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UTØVERE

OG

KLUBBER

Norges Idrettsforbund

Nasjonale særforbund

Internasjonale forbund

Stat og kommuner

Samarbeidspartnere

NIF Vil

NIF Skal



NMF Vil

Bedre motorsportanlegg og flere næranlegg.

Alle med.

Høy sportslig kvalitet i alle ledd.

Klubben i mitt hjerte.



Hva sier medlemsklubber/medlemmer?



Sammen om utviklingen av norsk motorsport.



Lisens

I løpet av 2022 håper vi det vil komme nye muligheter i det 

nye lisenssystemet til NIF og idretten.

Det vil åpne seg mange flere muligheter som gjør at vi kan 

tilby andre type lisenser for eksempel periodiske lisenser.

Forslaget til lisensmatrise 2022 er lik årets 

matrise, med indeksjusteringer på pris.

Løses også i samme systemer som i 2021



Innmelding av skade og saksgang
1. Hvordan oppstår skaden?:

• På trening: Treningsansvarlig i klubb fyller ut individuelt 
skadeskjema for hver enkelt skade

• Under konkurranse: Ansvarlig for medisinsk beredskap 
som fyller ut riktig skadeskjema for hver enkelt skade

2. Skjemaene sendes til NMFs administrasjon på e-post

3. Administrasjonen mottar saken og sender skadeskjema videre 

til forsikringsselskapet.

4. Administrasjonen sender også bekreftelse til skadelidte eller 

foresatte (om under 18 år).

5. Når forsikringsselskapet mottar skadesak tar de kontakt med 

skadelidte

6. Ingen skadesaker blir behandlet av forsikringsselskapet uten at 

det foreligger et skadeskjema sendt fra NMF

7. Spørsmål? Ta kontakt med NMFs administrasjon 



Uavhengig utvalg
• Marit Wiig: marit.wiig4@gmail.com

• Tina Mjelde: tina.mjelde@wemail.no

mailto:marit.wiig4@gmail.com


Utvikling IKT og 
kommunikasjon 2021

Assisterende generalsekretær Lena Baardseth

lenaelisabeth.baardseth@nmfsport.no



Visste du at?

Flere nye IKT plattformer er 
tatt i bruk i 2021 – og de er 
stadig under utvikling.  
• Kjøretøyregister

• Startnummer admin

• Konkurranse admin

• Bane og anleggsregister 

• Kurs og kompetanse

• Kom og Prøv

L. Baardseth



Nettside  





Lena Baardseth

Nytt på NMFsport.no

Instagram  

L. Baardseth

Mail til: hege.rognlien@velkomm.no



Kjøretøyregistrering 
og startnummer

• Klubbstøtte Simen Høglien

• Simen.hoglien@nmfsport.no



Visste du at? 1 år med digital kjøretøyregistrering og ny 
plattform for reservasjon av startnummer

• Positivt totalinntrykk
• Raskere prosess for utøver
• Skrive ut/laste ned kjøretøybeviset selv. 
• Oppgradering av systemet

• Startnummerreservasjon
• Samme sted for reservasjon neste sesong
• Releasedatoer på reservasjoner av fjorårets nummer.

• Logger inn med Idrettens ID 

S. Høglien



Anleggskonsulent, Henrik Frisak
HenrikJulius.Frisak@nmfsport.no

Baneregister



Nytt elektronisk baneregister

BANEINSPEKSJON
Fase 1 – høst ’21

• Nettbasert database for registrering av 
inspeksjoner

• Baneinspektører bruker nettbrett

• Forenkling av inspeksjonsprosessen

• Felles data for anleggsregister for web og 
skaderapportering.

ANLEGGSREGISTER
Fase 2 – vinter ‘21/22

• Interndatabase med informasjon 
om alle anlegg inspisert av NMF

• Oversikt på nettside for utøvere 
over alle tilgjengelig anlegg i 
Norge

• Tilkobling mot klubber for 
ytterligere informasjon om 
anlegg

• Åpningstider, priser, strøm etc

SKADERAPPORTER
Fase 3 – vår ’22

• Papirløst

• Bedre oversikt over skader
• «Live» rapportering

• Koblet direkte opp mot 
lisensregister og anleggsregister

H.Frisak



Fra papir til App
Papir (1960 – 2021) Elektronisk (2021 –)

H.Frisak



Baneinspeksjon

Banegruppa med 12 inspektører har fått opplæring og utstyr 
og har begynt å bruke det nye systemet ved inspeksjon av 
baner. Dette gir underlag til de neste fasene.

Både inspektører og administrasjonen få full oversikt over alle inspiserte baner 
til en hver tid.

Eksempel på oversikt over inspiserte baner

H.Frisak



Alle anlegg tilgjengelig på nett

H.Frisak



Pause 10 minutter



Breddeidrettssjef Organisasjon- og utdanningsrådgiver
mats.gundersen@nmfsport.no Kathrine.StrandHammond@nmfsport.no

Mats/Kathrine



Utviklingstrapp
• Utøver livet ut.

• En plan for utøverens utvikling fra første møte til 

å være aktiv i idretten livet ut.

• Hva forventes av utøveren, treneren og 

støtteapparatet.

• Et tilhørende videobibliotek med teknikkøvelser.



NMF Trenerløype
Nytt:
Enklere løype = enklere å skape 
klubbaktiviteter; får flere ressurspersoner å 
spille på i klubbens aktivitetstilbud

• Aktivitetsleder 1 - første trinn – for deg som 
er helt ny i trenerrollen.

Ferdigstilles nov 2021.
• Aktivitetsleder 2 – andre trinn – for deg 

som har opparbeidet erfaring og ønsker å 
bidra ytterligere i trenerrollen i klubben.

Ferdigstilles jan 2022.

Deretter NIFs Trenerløype 1, 2 og 3 - tilpasset 
NMF – tar per i dag for seg trenerrollen, ikke 
det grenspesifikke.



NMF Funksjonærutdanning

Nytt:
Forenkling av NMFs kurs og 
utdanningstilbud = flere 
ressurspersoner som er kompetente 
og trygge i funksjonærollen(e)

• Digitalisering – ta kurs hvor som 
helst og når som helst

• Standardisering og systematikk -
på tvers av grener og geografi

• Kostnadsbesparende, samt i tråd 
med mål for miljø- og bærekraft

Forutsetter gode forankringer i klubb!



Ungdom som ressurs
Nytt:
Et langsiktig perspektiv med påfyll av kunnskap og 
skolering skal sørge for å beholde de unge i 
idretten; at de føler seg trygge i både 
organisatoriske og sportslige roller

• Kompetanseoverføring er viktig også når det 
gjelder organisasjonsarbeidet.

• Oppfordrer alle klubber til å utnevne en 
ungdomskontakt – et bindeledd mellom klubb 
og administrasjon – som sørger for at klubbens 
unge lovende får tilbud om deltakelse.

• Regionene blir viktige støttespillere for klubbene.



NMF Klubbutvikling

Nytt:
Digitalisering av utviklingstilbudet = større 
deltakelse og mulighet for oppfølging

Tar utgangspunkt i:
• Struktur: Elementer som bidrar til orden 

og ryddighet. Bør være oversiktlig og 
enkelt å forstå - for mange.

• Kultur: Betinges av kunnskap og erfaring -
påvirker kommunikasjon, tilhørighet og 
identitet.

• Kompetanse: Bruk, deling og utvikling av 
evner og styrker, holdninger og EQ innen 
både organisasjon og aktivitet.

"Peace cake"



Vi setter opp nye NMF Klubbutviklingswebinarer før jul hvis 

interessen er stor nok. Ta kontakt på 

kathrine.strandhammond@nmfsport.no og 

mats.gundersen@nmfsport.no

Datoer for 1. kvartal 2022 vil bli annonsert på NMFs nettside

Vi vil ha flere med

mailto:kathrine.strandhammond@nmfsport.no
mailto:mats.gundersen@nmfsport.no


Toppidrettssjef, Marius Dammyr
Marius.dammyr@nmfsport.no 

NMF toppidrett og antidoping



NMF toppidrett



Visste du at? Hva er definisjon toppidrett?

• Trening og forberedelser 
i verdensklasse

• Internasjonale toppresultater
• Idretten er første prioritet





Hvor langt har vi kommet?

• Enduro: Topp 5 EM og topp 7 VM

• Aquabike: 1. plass VM GP

• Trial: 2x 1. plass EM, 3. plass lag VM, 5. plass GP kvinner.

• MX: 1.plass 125cc VM, 1. plass EM 125cc Kvinner, 250cc EM 

menn 2. Plass (ikke ferdig).

• SNX: 1. plass PRO AMSOIL herrer og kvinner

• Quad: 3x 2.plass EM

• RC: 4. plass VM, 2x1.plass VM junior

• 5 landslag

• 5 stipendutøvere Olympiatoppen



Hvor skal vi?

• 7 landslag

• 11 Gull i EM og VM

• 7 stipendutøvere og samarbeidsavtale med 

Olympiatoppen

• 3 trenere på heltid

• Mer forskning på treningsprinsipper



• Rent særforbund

• Anbefaler alle utøvere å ta 
www.renutover.no

• Anbefaler klubber å bli rent idrettslag 
www.rentidrettslag.no



President Emilie Westbye

Stolt frivillig, 
frivillighetens år 2022



• Konseptet ble videreført fra 2020 til 2021

• Viktig for å vise frem alle de dyktige ildsjelene ute i klubbene

• 16 frivillige fikk hedersbetegnelsen i 2020, og nye 17 i 2021

• Videreføres inn i 2022

• Fokus på funksjonærene og frivillige som gjør en enorm innsats på baner, arenaer og for klubber rundt om i 
landet

Stolt Frivillig 2021



Hedret med Stolt Frivillig i 2021

Ronny Karlsen – Skiptvet Motoraktivitetsklubb

Arild Ommen – Lørenskog 
Modellbilklubb

Jan-Thore Håkelien – Norsk 
Dragracing Gardermoen 



Hedret med Stolt Frivillig i 2021

Sindre Hoel – NMK Aurskog-
Høland

Lars Haugen – Oslo 
Modellbilklubb

Tommy Hansen – Valdres Modellbilklubb



Hedret med Stolt Frivillig i 2021

Anne Wenche Anda – Elgane 
Motorsykkelklubb 

Trine Haraldsen – Oslo 
Motorsportklubb 

Tom André Iversen – Oslo 
Modellbilklubb



Hedret med Stolt Frivillig i 2021

Runar Horve – Kristiansand 
Trialklubb 

Bjørn Olav Østli – Nord-Odal MX 
Klubb

Rolf Netland – Elgane 
Motorsykkelklubb



Hedret med Stolt Frivillig i 2021

Kai Høgden – Valdres Modellbilklubb

Morten Kolstad – OMS 
Trialklubb

Tormod Holtmoen (til venstre) – Solør 
Motorcykkelklubb



Hedret med Stolt Frivillig i 2021

Hans Revhaug – Innherred RC Bil klubb Petter Andersen (til høyre) - Outboardklubben



Frivillighetens år 2022

Regjeringen har vedtatt at det er Frivillighetens år i 2022. De oppfordrer alle til å gjøre noe spesielt i 
dette året. NMF ønsker derfor å oppfordre samtlige klubber til å gjøre stas på sine egne frivillige.

VÅR DAG – kampanje; Denne kampanjen handler om å arrangere en dag slik dere ønsker selv. Det 
viktigste er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags klubb dere er og hva slags aktivitet dere 
driver med.

Sparebankstiftelsen DNB støtter lokale lag med VÅR DAG – kampanjen. Her kan man søke om støtte 
opp til 25 000 kr.

NMF vil trekke ut to klubber som gjennomfører VÅR DAG og gjør stas på sine frivillige. Disse to 
klubbene vil motta 10 000 kr hver.

Sjekk ut www.frivillighetensar.no for støtteordninger, tips om gjennomføring, deltakelse på signal 
arrangementer

http://www.frivillighetensar.no


Vi oppfordrer alle klubbene våre til å sette pris på sine frivillige.



Oppsummering av 
spørsmål
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