Årsberetning Roadracing,
Supermoto og Minimoto
Motorsportkonferansen 2021
v
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Årsberetning 2021

1. Innledning
Under forrige Motorsportkonferanse som ble holdt 14-15. november 2020 ble det avholdt nytt valg.
Der undertegnede, Hannah Arnegard, ble valgt inn som grenleder for Roadracing, Supermoto og
Minimoto i perioden 2020-2022. Benjamin Storsveen ble valgt inn som varagrenleder.
Det ble overtakelse midt i en verdensomspennende pandemi, som i stor grad har preget sesongen
2021 – ikke kun for respektiv gren, men for idrett av alle slag. Dette har vært hovedårsaken til at det
har vært noe lavere aktivitetsnivå enn planlagt og ønsket. Det har vært en overveldende overtakelse
med mye nytt og spennende, og jeg har gjort meg mange erfaringer i løpet av sesongen som har gått.
Fokuspunkter for 2021 sesongen har vært:
-

Funksjonærer og frivilligheten i sporten vår.
Komme i gang med konkurranser igjen (RR).
Øke aktivitet av minimoto og godkjenning av flere baner.
Egen lisens for minimoto.
Teknisk reglement for minimoto så det lettere kan godkjennes gokartbaner.
Bedre førsteside med info for Roadracing på NMFsport.no
https://nmfsport.no/motorsykkelsport/roadracing/

2. Gren
Under Motorsportkonferansen 2020 ble det opprettet fem arbeidsgrupper som skulle jobbe med
egne avgrensede ansvarsoppgaver (se listen under). Arbeidsgruppene ble vedtatt i seksjonsstyret MC.
Hovedmålet med gruppene var å ha erfarne personer på tvers av klubbtilhørighet til å kunne avlaste
grenledelsen, og fungere som en ressurs. Det ble utnevnt en leder i hver gruppe.
Arbeidsgrupper i 2021
-

SR
Teknisk reglement
Minimoto
Sikkerhetskomité (Safety Commission)
U25

Erfaringene med arbeidsgruppene har til dels vært positive, men det har også vært erfaringer som
man tar med seg videre for å forbedre i fremtiden/neste sesong. Tilbakemeldinger fra gruppene har
også vært av lik oppfatning. Fokus vil være:
-

Konkrete nedskrevne mandater tilhørende hver enkelt arbeidsgruppe
Bedre kommunikasjon
Grenleder trenger fokuspunkter fra gruppene om hva de trenger mer av.

2.1 Grenens møter og arbeidsform
Det har ikke blitt avholdt noen faste møter annet enn arrangørkonferansen i februar. Det har likevel
blitt avholdt en del samarbeidsmøter på teams, mailkorrespondanse og telefonsamtaler.
Grenleder opplever det som positivt å kunne ha uformelle møter, men opplever samtidig at uformelle
samtaler som telefonsamtaler og til dels teamssamtaler uten referent, gjør det vanskelig å finne
tilbake til ting som ble bestemt/satt søkelys på/avklart for å ta det opp igjen. Vanskelig å få fulgt opp
alt da det blir en del løse tråder.

3. MSK/Ting/arrangørkonferanse
Det ble avholdt arrangørkonferanse på starten av året lørdag den 13/02-21. Se møtereferat her:
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/02/Arrangorkonferansen-2021-Referat-1.pdf
Motorsportkonferansen 2021 i sin helhet blir avholdt annerledes i år enn tidligere pga. at NMF måtte
flytte dato for Forbundstinget. Grenmøte avholdes digitalt lørdag 30. oktober (via teams).
Forbundsting 2021 avholdes helgen 12-14. november.

4. Breddeaktivitet
I 2021 har vi videreført U25. Det har vært lav aktivitet, mye på grunn av
at det har vært vanskelig å forutse åpning av samfunnet og endring av
retningslinjer. Å samle større grupper har ikke vært mulig som ønsket og
arbeidet har blitt satt litt på pause. Grenleder har hatt kontakt med
toppidrettssjef Marius Dammyr og Erland fra Olympiatoppen, og målet
er å få til fysisk treningssamling og kjøresamling i 2022 for U25
Første løpshelg (bildet til høyre) samlet vi unge utøvere under 25 år,
samt noen kvinnelige utøvere over 25 år for årets første trackwalk –
denne gangen med tidligere norgesmester Norvald Haaland. Trackwalk
er en fin måte å bli kjent med banen på, for både gamle og nye utøvere,
og en fin måte å visualisere egen kjøring. Alltid gode råd å få fra Norvald.
Her var 23 stk samlet.

Minimoto
Det har vært aktivitet av minimoto gjennom sesongen, og et
sterkt ønske fra grenledelsen var å få til minimoto kjøring
under NM rundene i RR. Dette har vi fått til. Stor takk til bla.
Oslo MK og Solør MCK som har stilt opp med utøvere,
instruktører og bane! Der det ikke har vært bane
(Rudskogen) har de ordnet opp selv og laget midlertidig. Vi
jobber nå med å få til en egen lisens for minimoto.
(Bilde lånt av Oslo MK)

Arbeidsgruppen minimoto har delt mye erfaringer gjennom en gruppe de opprettet på facebook. Der
deler de alt fra salg og kjøp av minimoto og utstyr, bilder fra treninger, erfaringer for
banegodkjenning, samarbeid og alt annet minimoto relatert. Vi kommer til å fortsette å jobbe mot et
enda bedre samarbeid i 2022 og øke stimuleringen av barneidrett enda mer!
«Det mest positive med gruppen er deling av erfaring. Å høre hva de andre gjør, og får gjennom og det
gir inspirasjon.»- sitat av medlem av arbeidsgruppen Minimoto
Bilder lånt av Oslo MK

5. Toppidrett
Det ble avholdt en toppidrettsamling på Vålerbanen søndag den 13. juni med toppidrettssjef Marius
Dammyr og hovedtrener Erland Thomassen. Per i dag er det disse utøverne som utgjør
toppidrettsgruppa. De jobber en-til-en med Olympiatoppen.

-

#65 Ole Bjørn Plassen
#15 Thomas Sigvartsen
#29 Mia Rusthen
#66 Jonathan Lykke

I tillegg har vi forsøkt oss på en ny vri av U25 denne sesongen med toppidrettsutøver Thomas
Sigvartsen som coach. U25 Elite har vi valgt å kalle denne satsningen, og den har bestått av en mindre
gruppe med unge utøvere som har hatt fokus på en mer spisset satsning.
Thomas Sigvartsen har vært en del av U25 opplegget til grenen i flere år nå, og har mye erfaring når
det kommer til å lære bort. Det var han selv som foreslo å vri satsningen i den retningen da han selv
opplevde at han fikk bedre utbytte av å kunne følge 4-5 utøvere fremfor 25. Thomas som selv kjører i
Spania har lang fartstid i racing, og har en fantastisk evne til å formidle kunnskap og lærdom videre på
en enkel og forståelig måte.

Utøvere
Troy Magne Sem – Supersport 300
Martin Eriksen – Supersport 300
Kristian Østbye Sæby – Supersport 300
Martin Holtet Hemmestad – Superstock 600

Thomas sier selv:
Formål
Gi utøverne tettere oppfølging enn hva de ville fått gjennom U25. Det ble ikke planlagt noen felles
samlinger, men planlagt oppfølging gjennom løpshelger, treninger og ellers gjennom sesongen. Målet
var at jeg (Thomas) kunne være mer en til en trener for utøverne.
Gjennomføring
Oppstart av prosjektet ble 21.6.21, litt sent, men vi var i gang før første NM-runde på Rudskogen.
Utøverne har jeg jobbet med før, så vi kom raskt i gang med arbeidet på banen. Vi har sammen en og
en jobbet med blant annet kjøretekniske oppgaver ute på banen, forberedelser før trening og løp,
gjennomføring av løp og fysisk trening. Jeg har også tatt med ekstra hjelp når det kommer til fjæring
og dekk, slik at utøverne også kunne ta noen steg her. Utøverne har kunne ringe meg når de måtte
ønske hver dag. Vi gjorde også noe «fjernundervisning» på ACR der jeg ikke fikk vært til stede.
Oppsummering
Jeg er fornøyd med jobben jeg har fått gjort for utøverne. Jeg har fått god kontakt med både utøverne
og foreldre, og resultatene på banen har vist god progresjon gjennom sesongen. Utøverne har vært
veldig flinke til å bruke meg som en trener, der de har involvert meg også mye av egent initiativ. Det er
alltid rom for forbedringer, men er helt sikker på at dette har vært en positiv opplevelse for utøverne.
Resultater

MARTIN ERIKSEN

PLASS

DIFF FRA 1ST.

BESTETID

PROSENT FRA 1ST.

Rudskogen 1

P4

+16,562

1.37.010

1,24%

Rudskogen 2

P3

+1,509

1.35.367

0,1%

ACR 1

P1

+0,000

1.39.907

0%

ACR 2

P1

+0,000

1.40.017

0%

ACR 3

P2

+0,073

1.40.227

0,01%

Våler 1

P2

+0,057

1.04.331

0,01%

Våler 2

P1

+0,000

1.04.756

0%

KRISTIAN SÆBY

PLASS

DIFF FRA 1ST.

BESTETID

PROSENT FRA 1ST.

Rudskogen 1

P5

+32,642

1.38.176

2,41%

Rudskogen 2

P5

+32,144

1.39.110

3,32%

Våler 1

P5

+21,499

1.06.519

1,88%

Våler 2

P6

+15,355

1.05.981

2,63%

PLASS

DIFF FRA 1ST.

BESTETID

PROSENT FRA 1ST.

Rudskogen 1

P6

+46,032

1.38.591

3,4%

Rudskogen 2

P6

+39,187

1.39.414

4,04%

ACR 1

P4

+22,779

1.42.070

2,24%

ACR 2

P5

+9,999

1.40.657

0,9%

ACR 3

P4

+0,496

1.40.016

0,07%

Våler 1

DNF

+ 1 rude

1.04.592

DNF

Våler 2

P5

+12,328

1.05.550

1,46%

PLASS

DIFF FRA 1ST.

BESTETID

PROSENT FRA 1ST.

Rudskogen 1

P3

+5,368

1.29.463

0,5%

Rudskogen 2

P2

+5,459

1.30.278

0,4%

Rudskogen 3

P2

+11,457

1.29.914

0,8%

ACR 1

P9

6,951

1.37.867

4,75%

ACR 2

DNF

+ 4 runder

1.33.824

DNF

ACR 3

P10

+1,22,289

1.34.617

5,65%

TROY MAGNE SEM

Martin H
Hemmestad

6. Konkurranser
I 2021-sesongen planla vi 4 ordinære NM-helger. Vålerbanen (14-16.mai), Rudskogen (25-27.juni),
Arctic CircleRaceway (4-7. august) og finalerunden på Vålerbanen (20-22. august). Det ble i tillegg
planlagt å kjøre en tilleggssrunde for juniorer under Classic Racing Club sin NM helg 11-13. juni, men
denne helgen ble avlyst og omgjort til en treningshelg isteden. Første NM helg på Våler ble også avlyst
pga. korona og gjeldende retningslinjer i den perioden.

6.1 Nasjonale konkurranser
Det har blitt avholdt NM og Norgescup denne sesongenmed klassene
-

Superbike (NM)
Superstock 600 (NM)
Superbike (NC)
Superbike (NC)
Supersport 300 (NC)
Juniorsport 300 (NC)

Klassen free for all har fungert som en tilleggsklasse uten status. Dette har vært siste året Supersport
300 klassen har hatt Norgescup-status, og jeg tror jeg prater for alle utøvere i denne klassen når jeg
skriver at dette har vært etterlengtet. Vi har i dag et stort juniorfelt, og det er spennende å følge med
på hastigheten og de tette fightene de unge utretter på 300cc og 400cc. Dette lover bra for fremtiden
av Roadracing, og vi ser frem til å kåre en NM-mester i Supersport 300 for første gang neste år.
Sammenlagtlister finner du her: https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/09/RESULTATER-NMNC-2021-ROADRACING.pdf

6.2 Internasjonale mesterskap
Sesongen 2021 har vært preget av koronapandemien. Dette har for de aller fleste satt en stopper for å
delta i internasjonale konkurranser. Vi har likevel hatt noen deltakelser i utlandet, og vet at flere
planlegger en sesong utenlands allerede nå. Dette gleder vi oss til. Se kort oppsummering lengst nede
i dokumentet.

7. Statistikk
7.1 Lisensstatistikk
Lisenstall per 1/10-21.
Roadracing
2019
2020
Internasjonal
87
49
Barn
9
22
Ungdom
32
Voksen
206
554
Totalt
673
625
*I 2019: 253 treningslisenser og 86 Classic lisenser medregnet.

2021
31
18
52
584
685

Supermoto
2019
Internasjonal
21
Barn
3
Ungdom
7
Voksen
52
Totalt
147
*I 2019: 64 treningslisenser medregnet.

2021
5
5
9
69
88

2020
16
3
81
100

7.2 Skadestatistikk

Sendt IF
Gren
Enduro
Drag MC
MX
Speedway

Trial

Quad
Roadracing
Supermotard
Totalt
Totalt

Ikke sendt IF
Antall Gren
Antall
23 Enduro
1
Drag MC
130 MX
3 Speedway

16 Trial

3 Quad
26 Roadracing
1 Supermotard
202 Totalt

27
0

1

0
94
0
123
325

8. Regnskap for året
Regnskap blir vist på grenmøtet. Har ikke mottatt budsjettramme for neste år enda, så jeg vil ta
utgangspunkt i egenskapte midler fra i år som ikke er brukt opp og utgangspunkt i at budsjettrammen
er ca. den samme til neste år. Kommer ikke til å gjøre store endringer i budsjettet, da sum satt av til
hver post har vært passende i år. (Forbehold om hva budsjettrammen blir).
Jeg kommer til å søke om å få med de egenskapte midlene over til neste års budsjett. Fokuspunkter
for 2022 vil bli teknisk komité og opplæring, samt U25.

9. Resultatbørs
9.1 Nasjonale mesterskap
9.1.1 Norgesmesterskap

SUPERBIKE
1. Ole Bjørn Plassen
2. Marius Ripel Jensen
3. Helge Spjeldnes
SUPERSTOCK 600
1. Sam Love
2. Marcus S. Høston
3. Renate Jensen
Fra venstre; M. Høston, S. Love og R. Jensen.

9.1.2 Norgescup
SUPERSTOCK 600 NC

SUPERBIKE NC

1. Andre Jørgensen

1. Arne Viken

2. Endre Tråseviken

2. Marius Naume

3. Stein Arild Øye

3. Daniel Grøtting

SUPERSPORT 300

JUNIORSPORT 300

1. Martin Eriksen

1. Jens William Rustad

2. Mia Rusthen

2. Sondre Spjeldnes

3. Desirée Sterner

3. Neo Hansen

9.2 Internasjonale plasseringer
Til tross for pandemi har utøver #29 Mia Rusthen i 2021 fått utfordret seg i den tyske serien IDM, og
fått masse nyttig erfaring og kjøretrening gjennom sesongen.
#22 Desirée Sterner har på tampen av sesongen kjørt avsluttende finalerunde i det svenske
mesterskapet i klassen Supersport 300, og tok med seg hjem en 7. og 8. plass. Hun ga svenskene nok
av konkurranse og kom over målstreken som raskeste jente i begge løp.
#65 Ole Bjørn Plassen kjørte også den avsluttende finalerunden i det svenske mesterskapet i klassen
Superbike.

Etter å ha vært borte fra banen med skade i 2021, fikk #66Jontahan Lykke prøvd formen igjen i
finalerunden i Sverige, i klassen Superbike, og tok med hjem en flott 4. plass.
Jeg vil også nevne at vi har en nordmann, som riktignok ikke bor i Norge lenger, men som heter #38
Ola Granshagen som gjør en formidabel innsats i Spania, og som konkurrerer i Yamaha R6 Cup og ESBK
SBK Junior.

Stolt frivillig 2021:

Øystein Bakken (Solør MCklubb)

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR GJORT EN INNSATS FOR MOTORSPORTEN I 2021

Hannah Arnegard
Grenleder RR, Supermoto og Minimoto.

