
 
 
 

 
MSK Grenmøte RR, Supermoto og minimoto 

Møtereferat 
30.10.2021 

 
 
1. Elektronisk møte  

Åpning kl. 09:00 ved Grenleder Hannah Arnegard. Gjennomgang av tidsskjema og agenda 
for dagen.  
Grenleder minner på, gjennom NMF sin lov, at Motorsportkonferansen er en konferanse 
der man kommer for å behandle innkomne saksforslag fra utøvere og klubber, men at det 
ikke foreligger noen form for vedtaksrett på dette møte. Dette er kun et rådgivende møte. 
Dersom noe skal stemmes over, vil maks 2 representanter fra hver klubb kunne avgi sin av 
rådgivende stemme.  

 
2. Årsberetning 2021 

Årsberetningen hadde blitt sendt ut til de påmeldte i forkant sammen med innkomne 
forslag slik at man kunne ta en titt på forhånd. Hannah Arnegard gikk gjennom 
årsberetningen, som viste bl.a. regnskap og budsjett, lisensstatistikk, skadestatistikk og 
nasjonale konkurranser for sesongen 2021.  
Årsberetningen vil bli publisert på NMF sine nettsider for alle som vil lese uken etter 
grenmøte.  

 
3. Budsjett  

Grenleder gikk gjennom regnskapet for sesongen og budsjettet til neste år.  
Utdrag fra årsberetningen: Jeg 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.  

 
4. Kunngjøring vedrørende teknisk kontroll i 2022 

Grenleder tar opp kunngjøringen vedrørende teknisk kontroll for 2022 som ble publisert 
mandag 25.10.21 på NMFs nettsider. Grenleder informerer at hun har fått opplyst om at 
det diskuteres på ulike FB sider/tråder om en søknad som er blitt godkjent av tidligere 
teknisk kontrollant.  Grenleder ønsker å konkretisere at fra grenens side handler ikke 
denne saken om en enkeltutøver, men hvordan ansvarsperson grenen hadde tillit til har 
behandlet søknaden og prosessen på en feilaktig måte og holdt grenledelsen utenfor. 
Denne saken har blitt behandlet og avsluttet.  
 
 



 
 
 

 
Grenleder forteller at hun er i gang med å utarbeide et skriftlig mandat som konkretiserer 
arbeidsoppgavene til fremtidig teknisk arbeidsgruppe og hva som forventes av personene  
 
 
tilhørende gruppen. Dette for å unngå å komme i liknende situasjoner i fremtiden, og for å 
unngå at ting ikke er dokumentert godt nok. I tillegg for å fremme åpenhet og unngå 
falske anklager og rykter som blir sirkulerende i miljøet og skaper splittelser.   

 
 
5. Innkommende forslag 

Noen av de innkomne saksforslagene har handlet om det samme, og blitt behandlet 
samtidig. Derfor står noen saksforslag slått sammen. Alle innkomne saksforslag er med i 
dette dokumentet.  
(Eksempelvis første behandlet forsalg under.) 

 
5.1. Forslag HMCK 1 + SMCK 6+23 + OSLO MK 1+3 
Fast løpsoppsett er noe som ble diskutert på forrige MSK og mal ble lagt frem på 
Arrangørkonferansen 2021. Rekkefølgen på klasser er den samme som bestemt her. 
Flertallet av klubbene mener at det skal være lik løpsrekkefølge gjennom hele sesongen. 
Når det kommer til å ha 1 kval og 1 løp på lørdag, og 1 kval og 1 løp på søndag, har 
klubbene diskutert og lagt frem at dette kan være vanskelig å gjennomføre i praksis, da 
bl.a. kirketid er noe alle baner må ta hensyn til. 
 
 
5.2. Forslag ACM 1 
Dette er en av tingene som inngår i tiltakene til grenen for 2022, og vil blant annet stå i 
instruksen til teknisk kontrollant. Grenleder er i gang med å lage et skriftlig mandat for 
neste teknisk kommisjon og teknisk kontrollør.  
 
 
5.3. Forslag ACM 2 
Angående sak om antall dekk per helg ble det diskutert både positive og negative sider. 
Det kan føre til mer rettferdighet mot de som kjører på et lavere budsjett, men 
gjennomføring kan by på utfordringer da det vil kreve mange flere ressurser enn det vi har 
i dag.  
Grenen foreslår at det kan tas opp igjen til neste MSK for en ny evaluering. 
 
5.4. Forslag ACM 3 
Dette er en av tingene som inngår i tiltakene til grenen for 2022, og vil blant annet stå i 
instruksen til teknisk kontrollant. 
 
5.5. Forslag ACM 4 
Grenen tar dette til etterretning, og bruker dette ved evt. senere anledninger. Grenleder 
ønsker å ta dette videre til arrangørkonferansen for å sikre gode rutiner for kommende 
sesong, og at signeringslister/skriftlige avstemminger bør være noe som anvendes oftere 
på førermøter generelt for å sikre at alle utøvere får med seg informasjon som blir gitt.  



 
 
 

 
5.6. Forslag ACM 5 og SMCK 14 

 
Når det kommer til Drifting er dette noe som må tas opp med baneeiere. Grenledelsen ser 
problematikken rundt at sikkerheten reduseres for RR utøvere som følge av at det driftes 
på banene vi benytter, og tar det seriøst. Grenen tar dette videre ved neste møte i 
seksjonsstyret MC for å belyse problematikken.  
 
5.7. Forslag ACM 6 
Tryggere starter ved løp. Det ble diskutert om å gjeninnføre butterflystart for å sørge for 
tryggere starter. Det er viktig å presisere og informere for både nye og gamle utøvere at i 
Norge benytter vi oss av en oppvarmingsrunde, men ikke prøvestart, selv om det er 
«prøvestart» som benyttes på allmennspråket. Det er viktig at det presiseres på 
førermøter at det ikke er førstemann gjennom første sving på denne oppvarmingsrunden.  
Ønsker å ta med dette til arrangørkonferansen og oppfordre klubber som avholder 
lisenskurs til å ha bedre informasjon rundt dette.  
 
5.8. Forslag ACM 7 
Fra 2022 blir ikke opprykk/nedrykk et tema før etter endt sesong. 2021 har satt 
standarden for hvem som skal kjøre NM, og det er ment som at alle skal kjøre i NC først 
for eventuell opprykk neste sesong.  

 
5.9. Forslag GORILAG 1 
Vi kommer til å beholde farger som i år, men det skal være lettere å skille klassene bedre. 
Tas med til Arrangørkonferansen for å drøfte hvordan det lettest mulig kan gjennomføres.  
 
5.10. Forslag GORILAG 2 
Angående krav om å benytte FIM godkjente hjelmer fra 2022, så ble dette punktet fjernet 
i SR i 2021. Grenen ser det som uhensiktsmessig å stille et slikt krav, og det vil kun øke til 
kostnadene i en allerede kostbar sport. Dette vil heller ikke gå på beskostning av de 
kravene vi har til sikkerhet i per i dag. 

 
5.11. Forslag SMCK 1 
Dette skal tas videre til seksjonsstyret.  
 
5.12. Forslag SMCK 2 
Dette er en av tingene som inngår i tiltakene til grenen for 2022 – utdanning av teknisk(e) 
kontrollant(er).  
 
5.13. Forslag SMCK 3 
Grenen anser det som ganske enkelt å finne skadeskjema og informasjon. 
www.nmfsport.no – under utøverinfo og lisens. Skal ta det med videre til 
administrasjonen i NMF om det er mulig å forenkle dokumentnavne så man skjønner at 
det gjelder fører, og ikke klubb.  
Er forsikringen vår god nok? Grenleder tar med dette videre til neste seksjonsstyremøte.  
 
 



 
 
 

 
5.14. Forslag SMCK 4 
Mulig å få til en samling av førerinformasjon bestående av info om seg selv, merittliste, 
om team, bilde osv før start på sesongen. Dette for at det kan brukes til promo, speaker, 
tv, streaming etc.  
Skal se nærmere på dette i 2022. Grenen er enig i at dette må kunne gå an å få til.  
 
5.15. Forslag SMCK 5 
Grenen tar støtter forslaget og tar selvkritikk for at dette ikke ble fulgt. Borg MCKlubb 
sendte inn søknad om å vike fra dette på nyåret som ble behandlet og godkjent av 
seksjonsstyret MC for å kunne streame med NRK under NM veka. Grenen syns det skal 
kunne være fleksibelt, men da skal det varsles om og sendes søknad om i god tid i 
forveien.  
 
5.16. Forslag SMCK 7 
Arrangørklubbene som har benyttet seg av iSonen i år skal komme med tilbakemelding til 
grenleder om hvilke funksjoner som mangler og ikke er godt nok så grenleder kan ta det 
videre til admin i NMF. Frist til klubbene settes til 7. november.  
 

 
5.17. Forslag SMCK 8 
Sikkerheten er viktig og skal komme først. Se på muligheten for bedre opplæring for 
funksjonærer når de står flaggpost. Dette vil gjøre at funksjonærer vet hva de har 
myndighet til når det kommer til flagging, og hva som avgjøres hos stevneleder. Grenen 
har i tankene om å få til et bedre kurs for flaggvakter. 

 
5.18. Forslag SMCK 10 
Bedre informasjonspakke til utøvere når de melder seg på konkurranse (startsbekreftelse, 
tidsskjema, felles TR, teknisk skjema etc.) Skal legges frem forslag på 
arrangørkonferansen.  
 
5.19. Forslag SMCK 11  
Grenen er enig at man bør ha et depot som ser oversiktlig ut og presentabelt ut, men aller 
viktigst er at klubbene sørger for at oppstilling sørger for frie veier for 
brannbil/ambulanse. Dette tas med til arrangørkonferansen så vi kan se på hvordan vi kan 
sørge for at dette gjøres på en god måte. Eksempelvis at team/utøvere melder i forkant av 
arrangement hvor stor plass de trenger. 
 
5.20. Forslag SMCK 13 + OSLO MK 2 
Grenen er enig, en straff eller sanksjon bør gis i sammenheng med alvorlighetsgrad. I 
tillegg ønsker grenleder at enhver diskvalifikasjon skal foreligge skriftlig, og informasjon 
vedrørende dette skal sendes til grenleder i løpet av eller rett etter endt arrangement. 
 
5.21. Forslag SMCK 16 
Service hos arrangørklubber; dette tas med som et tema på arrangørkonferansen.  
 
 



 
 
 

 
 
5.22. Forslag SMCK 17 
Det skal ses på og vurderes om SR skal endre pkt. om tankskum, og om dette ikke skal 
være påbudt, men frivillig.  
 
5.23. Forslag SMCK 19 + SMCK 10 
Egenkontrollskjema for sykkel og utstyr. Burde være en del av en bedre 
informasjonspakke til utøvere (som diskutert i forslag 5.18 over.) 
 
5.24. Forslag SMCK 20 
Strømbokser i banedepot står omtalt i felles TR RR pkt. 13 Strøm.  

 
5.25. Forslag SMCK 21 
Lydsignal i banedepot: enighet om at vi må forholde oss til samme tid, eksempelvis 5 
minutter før utslipp, uavhengig hvilken bane man kjører på. Dersom lydanlegget på banen 
er for dårlig eller ikke dekker hele parkeringsdepoet må klubb selv ta dette opp med 
baneeier.  

 
5.26. Forslag SMCK 27 
Angående lengre løpslengde i NM-klassene: grenen er enig at det bør være lengre løp i 
NM klassene.  Tidsskjema skal gås gjennom på arrangørkonferansen.  

 
 

5.27. Forslag SMCK 28 
Mulighet for å få tilbake treningslisens skal tas opp ved neste seksjonsstyre. Eventuelt se 
på hvor mye en treningslisens koster i forhold til vanlig lisens.  

 
5.28. Forslag SMCK 29 
Forslaget støttes og skal legges til i SR. 
 
5.29. Forslag SMCK 30 
Vedrørende reglement for Free for all. Forslaget støttes, og Solør MCK skal sende ut 
utkast til de andre klubbene for e-post behandling i god tid før frist for innsendelse av 
reglementsendringer.  
 
5.30. Forslag OSLO MK 4 
Grenen er i ferd med å opprette en ny teknisk arbeidsgruppe med nye medlemmer. Disse 
skal sendes til og godkjennes i seksjonsstyre MC. Grenleder skal fremlegge et skriftlig 
mandat som denne gruppen skal følge.  
Grenen skal opprette gruppen, men arrangørklubbene kan sende inn forslag til personer 
innen 7. november. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
6. Terminliste  
Preliminær terminliste ble presentert. Nytt i 2022 er banen KNA Raceway som Stavanger RR 
ønsker å avholde NM runde på neste sesong. Det er sendt søknad til NMF. Avventer datoer 
fra Borg MC Klubb og mer informasjon da det er uklart hvor mye og hvem som kan booke hva 
neste sesong på Rudskogen pga. strengere støyrestriksjoner.  
 
Håper å kunne gjennomføre en bankett på slutten av sesongen for å feire sammenlagtvinnere 
og avslutte sesongen samlet. Ser på mulighetene for ta opp igjen uformelle kåringer (årets 
arrangør, årets rookie, årets team, årets ulykkesfugl, etc.).  
 
Den svenske terminlisten er publisert, og som det ser ut nå så skal det gå overens med den 
norske terminlisten for de som ønsker å kjøre begge mesterskap. (Med forbehold om 
endringer i datoer). 
 

• Vålerbanen 27-29. mai, Solør 
• Vålerbanen Classic 10-12 juni, CRC (NC og NM runde juniorer) 
• Rudskogen **, Borg (avventer mer informasjon) 
• (KNA Raceway Classic ** juli, Stavanger RR)  
• Arctic Circle Raceway 4-6(7). aug., ACM 
• Vålerbanen 19-21. aug., Solør 
• KNA Raceway 2-4. sept., Stavanger RR 

 
Karlskoga blir ikke aktuelt i 2022, men Solør kan ta opp tråden og se på mulighetene i 2023. 
Terminlisten for minimoto kommer. 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl 16:00. 
Hannah Arnegard  
Referent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 
HMCK 1 + SMCK 6+23. +OSLO MK 1+3 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Halden Mc Klubb 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☒ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Fast løpsoppsett for alle løps helger. Kval og løp på lørdag. Kval og løp på søndag. 

 
Begrunnelse: 
 
Det er større sjanse for at man da får kjørt løp på samme forhold som man hadde på kval, og hvis 
man er uheldig å velter eller har tekniske problemer under kval, så risikerer man bare å miste ett 
løp og ikke to. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Grenens kommentar: Grenen er enig i at også NM-klassene bør ha ett løp pr 
dag, erfaringsmessig har det ikke latt seg gjøre med kval på søndag morgen på 
enkelte baner pga konsesjonen. 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 
SMCK 6 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐ X 
Til diskusjon ☐  
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Løpsrekkefølge 
 
Begrunnelse: 
 
Et løp lørdag, et løp søndag alle NM/NC-klasser. Blir det en krasj i løp 1 har man større mulighet for 
å kunne delta til løp 2 dagen etter. Ønske fra flere førere. 
 
 

 
 
 
Grenens kommentar: Behandles sammen med Halden MCK sak 1 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 23 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Tidsskjema/ disponibel tid 
 
Begrunnelse: 
 
Når det inviteres tilleggsklasser/gjesteklasser, bør det legges opp til et tidsskjema som faktisk kan 
gjennomføres til tross for forsinkelser. En måte å få tida til å strekke noe bedre til på er følgende 
forslag:  
 
Fjern kvalifisering nr 2 på klasser uten NM status, unntatt juniorklassene. 
- Begrunnelse: Mange av deltagerne i disse klassene, NC, National, FFA kjører to klasser. Behovet 
for å ha to kvalifiseringer i disse klassene er derfor minimalt. Tidsbruken på dette har ofte gått på 
bekostning av gjennomføringen av siste løp.  
  

 

Grenens kommentar: Behandles sammen med Halden MCK sak 1.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2020 – saksforslag 
OSLO MK 1 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): 

Oslo MK 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐  
Regelendringsforslag SR* ☐ 
Annet forslag ☐  
Til diskusjon ☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
 
Innføre fast tidsskjema på alle NM runder 
Begrunnelse: 
 
Forutsigbarhet for førere og arrangør 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grenens kommentar: Behandles sammen med Halden MCK sak 1. 
 



 
 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2020 – saksforslag 
OSLO MK 3 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): 

Oslo MK 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐  
Regelendringsforslag SR* ☐ 
Annet forslag ☐  
Til diskusjon ☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
 
Kjøre første kvalifisering og løp på lørdagen og andre kvalifisering og andre løp på søndagen 
Begrunnelse: 
 
Bedre tid mellom kvalifisering og løp. Sammen med fast tidskjema ønsker mange førere og kjøre 
etter denne malen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grenens kommentar: Behandles sammen med Halden MCK sak 1. 



 
 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 1 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☒  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
I henhold til SR og om noen utøver har søkt om godkjenning eller unntak fra SR. så skal det 
fremlegges skriftlig dokumentasjon på godkjenning av dette utstyret fra Team eller utøver som det 
er søkt om. Dette skal være med ved et vært løp og til teknisk kontrollant. 
Enhver dispensasjon fra SR må vedtas av rr-grenen og godkjennes av seksjonsstyret, 
dokumenteres og offentliggjøres. Slik dispensasjon må være offentliggjort i så god tid før løp at 
alle deltakere i samme klasse kan vurdere om de skal gjøre endringer som dispensasjonen 
innebærer. 
 
 
Begrunnelse: 
Dette gjør at man kan unngå «rykter» om særbehandling i forhold til SR. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 2 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☒ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Under løpshelg er det kun lov og bruke fire sett med dekk. Dekkene skal merkes med merker på 
siden av dekket slik andre land gjør dette. Mangler merking på dekkene etter endt løp eller trening 
så er førere disket eller får en form for straff. 
Her må unntak være ved rødflagg grunnet regn under løp. 
 
 
Begrunnelse: 
Dette kan medvirke til å holde kostnadene nede i NM. Det kan være både dyrt og vanskelig å få tak 
i f.eks kvaldekk. 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 3 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☒ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Det skal utføres obligatorisk kontroll på ECU og evt godkjente dispensasjoner på minimum fem 
sykler i forbindelse med parc ferme etter hver NM-runde. Dette gjelder NM-klassene. 
 
 
Begrunnelse: 
Det har ikke vært praktisert slike kontroller i NM-rr og dette vil bidra til å gjøre det vanskeligere å 
jukse. Det har vist seg at pr. i dag er det såpass stor forskjell på fabrikanter av ECU at det kan 
utgjøre stor forskjell i løp. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 4 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn&&gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☒  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Når det blir innkalt til et førermøte der det skal stemmes over eit eller annet bør dette gjøres 
skriftlig, Foreta skriftlig avstemning uansett hvilken avstemming det gjelder i en løpshelg eller i 
løpet av sesongen. 
 
Begrunnelse: 
Det er førere som ikke tør stå fram og si sin mening sin i plenum. Dette er for å sikre at alles 
stemme blir ivaretatt. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 5 + SMCK 14 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn&&gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☒  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
RR-grenen skal løfte opp spørsmålet omkring problematikken rundt det at sikkerheten reduseres 
for MC som følge av drifting på norske baner.  
Begrunnelse: 
Drifting gjør at det legges igjen så mye gummi på deler av banene at grepet forringes i forhold til 
banegodkjenningene. På f.eks. ACR eies banen 51% av NMF og er finansiert av norske rr-førere og 
vi må synliggjøre at enkelte aktiviteter kan redusere sikkerheten. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 14 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Drifting på RR-baner 
 
Begrunnelse: 
 
Drifting på div baner øker risikoen til utøverne, ACR er bane som er hovedanlegg for RR og det har 
det mulig blitt gjort brudd på forskriftene med å åpne opp for drifting. 

 
 
 
Grenens kommentar: Behandles sammen med ACR 5. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 6 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn&&gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☒ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Det må gjøres tiltak for å få roet ned starten på oppvarmingsrunden. 
Begrunnelse: 
Det er en start på oppvarmingsrunde og ikke løpsstart. Det er stor forskjell på hvordan førerne 
starter på denne der noen tar en løpsstart og noen tar det det rolig. ACM tror at det bare er et 
tidsspørsmål innen det oppstår påkjørsel i forbindelse med start av oppvarmingsrunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

ACM 7 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn&&gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): ACM 

 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☒ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
I punkt 23.1 i SR strykes setningen: Det er mulighet for å søke om opprykk med godt grunnlag fra 
deler av sesongen. - Grenkomite gis mulighet til å rykke opp førere. 
Begrunnelse: 
Det har i 2021 blitt oppklassing uten at kriterier for dette er oppfylt. Når dette praktiseres så 
slipper uerfarne førere inn i A-klassene på baner de kanskje aldri har kjørt på.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

GORILAG 1 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): 

GAMLE OSLO ROADRACING LAG 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:   Roadracing 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☒ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Startnummer bør følge sykkelens klasse, ikke førerens løpsklasse. 
 
Begrunnelse: 
Det har blitt utrykt misnøye blant førere, spesielt de som er usikre på hvilken klasse de 
kvalifiserer til, om at det er omvendte farger på NM og NC. Dette gjelder Superbike og 
Superstock. Og det er en unødvendig komplisering å skille farger etter løpsklasse. Vi ser heller 
ikke at vi vinner noe på å skille det slik det har vært i 2021. 

Vi foreslår å gå tilbake til: 
• Hvit plate, svarte tall i Superbike 
• Hvit plate, blå tall i Superstock 600. 
• Øvrige beholdes som de er. 

 
Vi ser det best at også FFA følger sykkelens klasse. Det blir da et problem med sykler som ikke 
tilhører noen klasse, men de kan stille med det som i dag kalles «utenfor konkurranse». Dette må 
gjerne diskuteres. 



 
 
 

 
 

Vi foreslår videre å omdøpe «utenfor konkurranse» til «Åpen klasse» eller lignende for å 
tydeliggjøre at dette gjelder sykler som ikke dekkes av de 5 klassene vi har definert i SR. 
 
Forslag til endring i SR: 
 
60.2.3.20.6 Nummerskiltforming i klassene roadracing 
 

Klasse  Bakgrunn  Tall  
Superbike Hvit bakgrunn  Sorte tall  
Superstock 600  Hvit bakgrunn  Blå tall  
Norgescup 1000  Svart bakgrunn  Hvite tall  
Norgescup 600  Blå bakgrunn  Hvite tall  
Junior sport 300  Rød bakgrunn  Hvite tall  
Super sport 300  Hvit bakgrunn  Røde tall  
Jenter/ (frivillig)  Rosa bakgrunn  Klassens farge  
Åpen klasse Free for all Rød bakgrunn  Hvite tall  

 
 
90.2 NUMMERSKILT (klasse free for all) 
Se Spesialreglementet pkt. 60.2.3.20. Dersom sykkel ikke er i henhold til reglement for Superbike 
eller Superstock 600 skal farger være i henhold til «Åpen klasse». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 
GORILAG 2 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn&&gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): 

GAMLE OSLO ROADRACING LAG 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:   Roadracing 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon☒ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
SR fra 2020 (60.2.3.28.3) inneholdt informasjon om at det fra 2022 innføres krav om at hjelmer 
skal være homologert av FIM. Vi ønsker en diskusjon rundt hvorvidt dette er hensiktsmessig. 
 
Begrunnelse: 
Dette er ikke noe vi har kompetanse på, men vi ser at dette kan pålegge utøverne en ekstra utgift 
og da vil vi gjerne at grenen vurderer kost/nytte før dette implementeres. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 1 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Forbundsadvokat som juryleder 
 
Begrunnelse: 
 
Vi ønsker å ha en kort diskusjon i forhold til en form for vedtak som sier at forbundsadvokaten ikke 
kan sitte som juryleder på stevner. Dette er veldig uheldig å gjøre da advokaten kan bli satt i en 
situasjon hvor advokaten selv kan risikere å motta en evt ankesak til behandlig på en situasjon som 
har oppstått på ett arrangement hvor advokaten selv har sittet i juryen, og vil derfor være inhabil i 
ankesaken. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 2 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐ X 
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Teknisk kontrollant 
 
Begrunnelse: 
 
Vi ønsker at grenen setter av en større sum som skal gå til opplæring av tekniske kontrollanter til 
grenen, samt reisestøtte til denne/disse teknisk€ kontrollant(er) på samtlige NM-runder. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 3 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Ved skader på utøver 
 
Begrunnelse: 
 
Det må bli enklere for utøver å lese seg fram til riktig skjema, og stå tydelig at skjemaet er for 
utøver. Tydeligere framgangsmåte for hva utøver skal gjøre fra skade har skjedd til behandling er i 
gang. Forsikringen er for dårlig. Egenandelen må ned/bort. Det burde ikke være enklere å få privat 
behandling og oppfølging enn at det skal gå gjennom forsikringen. Prosessen er for tungvinn slik 
den er i dag. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 4 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Førerinformasjon 
 
Begrunnelse: 
 
Alle førere må sende inn info om seg selv, merittliste, om team, bilde osv før start på sesongen. 
Dette for at det kan brukes til promo, speaker, tv, streaming osv…  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 5 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Terminliste 
 
Begrunnelse: 
 
Er terminlisten satt er den satt, og ingen mulighet for noen endringer utenom avlysning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 7 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Påmelding konkurranse 
 
Begrunnelse: 
 
Påmelding må ledes i rette kanaler så alle får det med seg. Seriepåmeldinger, slik at man er 
automatisk påmeldt til alle løpshelgene. Man må eventuelt melde seg av om man ikke kan delta. 
Avmeldingsgebyr om det er etter en satt frist. Kan man ikke delta på et løp må man melde seg av i 
tide. Mer forutsigbarhet for arrangøren, enklere for utøverne. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 8 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ 
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Flagg/lyssignal 
 
Begrunnelse: 
 
Flaggposter må bli bedre på Rudskogen, holder ikke bare med lys. Flaggvakter må få myndighet til 
å vise oljeflagg ved mistanke, slik at racekontroll har noe tid på seg til å ta en avgjørelse uten at det 
skal gå utover sikkerhet til førere. Bør være mer enn en mann som skal holde øye på alle på banen 
og styre flagg/lys…. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 
SMCK 10 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Bedre informasjonspakke ved påmelding.  
 
Begrunnelse: 
 
En informasjonsmail/påmeldingsbekreftelse fra arrangør som inneholder startbekreftelse, 
tidsskjema, TR, felles TR, Teknisk skjema og lignende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 11 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Parkeringsdepot - plassering 
 
Begrunnelse: 
 
Parkeringsdepot må settes opp med merkinger og være ferdig oppsatt før førerne kommer. Dette 
for at de blir plassert riktig, og det blir presentabelt i depot. Salgsvogner og den type ting bør ikke 
være på første rad. Der bør det være de som er mest presentabel for at publikum og andre får et 
godt inntrykk. Bli henvist til en gitt plass som blir fast. Enklere å forholde seg til for utøver og 
arrangøren vet hvor folk står til enhver tid. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 
SMCK 13 + OSLO MK 2 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Straff/sanksjon 
 
Begrunnelse: 
 
Straff ved samme tilfelle som på Rudskogen, klasse SBK, er ikke innafor. Det må straffes med 
skjønn i forhold til alvorlighetsgrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2020 – saksforslag 
OSLO MK 2 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): 

Oslo MK 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐  
Regelendringsforslag SR* ☐ 
Annet forslag ☐  
Til diskusjon ☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Ønsker at denne teksten skal legges inn i alle SR, nytt punkt 61 i det generelle tekniske reglement: 
Ved brudd på teknisk reglement som ikke er prestasjonsfremmende skal det kun gis advarsel, bot, 
poengstraff eller tillegg i på tid etter endt løp/kval ved første gang overtredelse. 
 
Begrunnelse: 
Det virker unødvendig strengt å diskvalifisere utøvere for feil og mangler for noe utøveren ikke har 
hatt en fordel av selv om det kan være ett sikkerhetsaspekt ved mangelen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grenens kommentar: behandles sammen med SMCK sak 13 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 16 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Service hos arrangørklubber 
 
Begrunnelse: 
 
Flere opplever at de blir møtt med sure miner og irritasjoner, og da blir førere også irriterte, noe 
som fører til dårlig stemning som kunne vært unngått ved å være litt mer servicemindet… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 17 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Klassereglement 
 
Begrunnelse: 
 
Reglementet i klassene.. Er det en klasse (år gruppe) som det er påbudt med tankskum så kan det 
gjelde alle klasser, eller ingen, minst mulig forskjeller uten om hva man kan bygge om … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 19 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Egenkontrollskjema for sykkel og utstyr  
 
Begrunnelse: 
 
Dagens skjema som utøveren får ved innsjekk, bør sendes utøveren ved påmelding, med krav om 
utfylling før oppmøte, på lik linje med evt covidskjema. 
-Begrunnelse: Dette gir utøveren god anledning til å ha full kontroll på sykkel og utstyr før avreise, 
og da er det heller ingen unnskyldning for ikke å ha ting på stell før oppmøte på trening/racehelg. 
Bør gi bedre flyt i teknisk kontroll. 
 

 
 

 
Grenens kommentar: diskuteres sammen med SMCK sak 10.  
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 20 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Strømbokser i banedepot 
 
Begrunnelse: 
 
Arrangøren bør sørge for at det er nok disponible strømuttak i banedepot. Øremerket for 
deltagerne å bruke ved rødflaggsituasjoner. 
-Begrunnelse: Enklere for små team uten mekanikere, traller og strømaggregat, å koble til 
dekkvarmere ved rødflagg. 
( Og eventuelt stille for lineup i banedepot i god tid før utslipp, som det ofte blir stilt krav om , 
ihvertfall på papiret) 
  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 21 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Lydsignal parkeringsdepot 
 
Begrunnelse: 
 
-Lydsignal som høres i hele depot, og brukes konsekvent.  
Begrunnelse: Dagens signalgiving er noe svak og ikke helt konsekvent.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 27 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐ X 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Løpslengde 
Begrunnelse: 
 
Ca lik løpslengde i NM klasser alle baner. Tilsvarende 25 runder/ca 25min på Vålerbanen, og ca 17 
runder på hhv ACR og Rudskogen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 28 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐  
Annet forslag☐ X 
Til diskusjon ☐  
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
Treningslisens 
Begrunnelse: 
 
Gjeninnføre treningslisensen. Vi har merket på antall, og på konkrete tilbakemeldinger at det er 
flere som ikke har løst lisens pga kostnaden av lisensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 29 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ X  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐  
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
20.01.6.3 Flagg, lys eller tavler for å gi informasjon og ordre. 
Begrunnelse: 
 
- Rødt flagg eller rødt lys (vist) ved flaggposter): Når løpet eller treningen avbrytes, skal samtlige 
flaggposter på banen vise svingende rødt flagg. Utøverne skal kjøre sakte inn i banedepotet. 
Brukes kun på ordre fra stevneleder. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Motorsportkonferansen 2021– saksforslag 

SMCK 30 
 

Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55.Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag&klubbnavn&&gren&» og evtnr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): Solør Motorcykkel Klubb 

 
 

Seksjon: MC X  Båtsport ☐ Snøscooter ☐ Radiostyrt:  ☐ 
Gren: RR 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett☐  
Regelendringsforslag SR*☐ X  
Annet forslag☐  
Til diskusjon ☐  
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
SR-RR pkt 90 Reglement Free For All 
Begrunnelse: 
 
Gjøre FFA reglementet om til ett reglement som gjør klassen mer åpen for alle. Eksakte forslag til 
komplett reglement vil bli ettersent til gren RR i god tid før grenmøtet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Motorsportkonferansen 2020 – saksforslag 
OSLO MK 4 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 10. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen 
sendes til  nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle forslag 
og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens eller 
klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 

Forslagstiller (klubb): 

Oslo MK 
 

Seksjon: MC ☒  Båtsport ☐ Snøscooter ☐  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐  
Regelendringsforslag SR* ☐ 
Annet forslag ☐  
Til diskusjon ☐ 
 

Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 

Forslagets ordlyd: 
 
Det må dannes en teknisk komite med minst tre medlemmer. Navnene på disse personene skal 
sendes inn til seksjonsstyret og det skal kun være denne komiteen som kan gjøre endringer i SRRR 
eller flertallet på MSK.  
Begrunnelse: 
 
Kvalitetssikre SRRR/klassereglement. 
 
 
 
 
 

 
 

 


