
Motorsportkonferansen 
2021

Klubbledermøte

Onsdag 10. november 2021



President Emilie Westbye

Velkommen!



• Skru på mikrofon og kamera når du 
snakker

• Spørsmål i chat eller rekk opp hånda

• Tiden som er satt av er 17:00 – 18:30 

Praktisk info - møteregler

• Gruppeoppgaver/spørsmål/avklaringer 
mot slutten

• Presentasjonen vil bli tilgjengelig i 
etterkant



Hva skal vi presentere 
i dag?

• IKT

• Arrangement 2022

• Forbundskontingent 2022

• Klubbutvikling

• Gruppeoppgaver



Simen Høglien

Konsulent klubbstøtte 

Hvordan tildele funksjoner til 
personer i klubbadmin



Visste du at? Tildele funksjoner i klubbadmin

• Tildeling skjer på klubbadmin

• Hvordan funksjonene i klubbadmin fungerer og hvem kan tildele?

• Alle klubber har muligheten

• Klubber med andre medlemsregister kan også bruke klubbadmin

• Instruks på funksjonsfordelingen
– Instruksen finnes også på NMFs hjemmeside under klubbguide/klubbinformasjon



Logg inn i klubbadmin med Idrettens ID

• Klikk på Organisasjon og deretter på «Styre og verv»



Tildele funksjon i klubbadmin

• Trykk på «Funksjoner og verv»
• Velg «Klubbens navn – Motorsport» i rullgardinen
• Velg «Opprett ny funksjon» 



Tildele funksjon i klubbadmin

• Søk opp personen som skal bli tildelt funksjonen og trykk «velg» 



Tildele funksjon i klubbadmin

• Velg funksjon du skal tillegge og trykk «lagre»
• Funksjonen er nå blitt tildelt denne personen 



Marthe Hagen

Konsulent klubbstøtte 

Arrangement og rutine 2022



- Arrangementsnummer 
- Arrangørkontrakter
- Tilleggsregler
- Statens Vegvesen

2022



- Nytt siden lansering
- Hva kommer?
- Brukerveiledninger: 
https://nmfsport.no/arrangements
verktoyet-isonen/

iSonen

https://nmfsport.no/arrangementsverktoyet-isonen/


1. Terminlister settes

2. Arrangører blir kontaktet med arrangørkontrakt og annen informasjon.  

3. Arrangørkontrakt blir returnert fra klubb, avklaring rundt

4. Tilleggsregler godkjennes og påmelding åpner

5. Arrangementet gjennomføres

6. Stevnedokumenter sendes inn

Rutinen fra start til slutt



President Emilie Westbye

Forbundskontingent



Forbundskontingenten
Forbundskontingenten er foreslått lik som tidligere, kun indeksjustert.

Blir vedtatt fredag 12.11.



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

NIF Vil

NIF Skal



NMF Vil

Bedre motorsportanlegg og flere næranlegg.

Alle med.

Høy sportslig kvalitet i alle ledd.

Klubben i mitt hjerte.



A - BEDRE MOTORSPORTANLEGG OG FLERE NÆRANLEGG.

A1 - Gi klubber tilgang til 
kompetanse for utvikling av 

eksisterende og etablering av 
nye motorsportanlegg.

A2 - Etablere Norges første 
anlegg for elektriske kjøretøy. 

A4 - Motorsportanlegg tilpasset 
aktivitetsnivå og alder.

A5 - Etablere flerbruksanlegg 
der folk bor.

A3 - Etablere anleggsplan for motorsporten i Norge.

C - HØY SPORTSLIG KVALITET I ALLE LEDD.

C1 - Rekruttere og utdanne 
flere trenere i alla klubber.

C2 - Etablere gode trenings- og 
delingskulturer i hele 

motorsporten.

C3 - Kompetansemiljø og 
pådriver innenfor overgang til 

elektrisk motorsport.

C4 - Vinnerkultur og 
landslagstilbud av internasjonal 

standard.

B - KLUBBEN I MITT HJERTE.

B1 - Bærekraftig og effektiv 
klubbdrift.

B2 - Rekruttering og utdanning 
av gode frivillige og ledere.

B3 - Flere arrangementer med 
høy kvalitet.

B4 - Utviklingsmodell med 
kompetansebehov tilpasset 

nivå.

D - ALLE MED.

D1 - Alle skal oppleve å bli godt 
ivaretatt gjennom gode sosiale 

nettverk og kjønnsnøytrale 
miljøer.

D2 - Attraktivt og inkluderende 
tilbud på alle ambisjonsnivåer.

D3 - Motorsport hele livet.

D4 - Rekruttere flere til 
motorsporten gjennom trygge 

lavterskel tilbud til barn og 
unge.



FØLGER PLAN

KLUBBEN I MITT HJERTE

Det er ikke definert utfordringer 
eller forsinkelser på noen av 
områdene i den strategiske 
satsningen. Vi har en viss 
utfordring i klubbenes 
oppslutning om kurs som 
gjennomføres.

Utfordringer

Kathrine Strand 
Hammond 

MIDLERTIDIG AVVIK

BEDRE 
MOTORSPORTANLEGG OG 
FLERE NÆRANLEGG

1 prosjekt tar lenger tide enn 
planlagt (se avviksbeskrivelse), 1 
mål har vist seg å være mindre 
realistisk enn først antatt og 1 
ressurs er for tiden sykemeldt.

Utfordringer

MIDLERITIG PROBLEM

ALLE MED

Det er avdekket store 
utfordringer knyttet til å få 
gjennomført prosjekter i 
medlemsklubber på grunn av 
mangelen på frivillige.

FØLGER PLAN

HØY SPORTSLIG KVALITET I 
ALLE LEDD

Det er etablert en systematisk 
sterk delings- og treningskultur i 
alle seksjoner. Målsettingene på 
toppidrett er oppnådd.

Henrik 
Frisak

Utfordringer Utfordringer

Mats Gundersen
Mats Gundersen



# Mål Måltall Ansvarlig Tidsramme STATUS

A2.m1 Beskrive prosess for etablering av Norges første anlegg for elektriske kjøretøy. Anleggsansvarlig 2021

A2.m2 I samarbeid med relevante aktører igangsette prosjekt: «Norges første 
motorsportanlegg dedikert elektriske kjøretøy».

Anleggsansvarlig 2023

A2.m3 Norges første motorsportanlegg reservert for elektriske kjøretøy er 
påbegynt/åpnet.

1 konkurranse gjennomført Anleggsansvarlig
«President»

2025

Kommentarer
Generelt:

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

A2.tp1 Søke om finansiell, organisatorisk og politisk støtte for utvikling av Norges første anlegg for elektriske kjøretøy. President/generalsekr 2021

A2.tp2 Kartlegge og sondere muligheten for hvor og hva som skal til for å etablere et elektrisk anlegg. President/generalsekr 2021



Breddeidrettssjef Organisasjon- og utdanningsrådgiver

Mats Gundersen
Kathrine Strand Hammond



Hva er NMF Klubbutvikling?

• Godkjente klubber

• Utdanning og kompetansehevende tiltak

• Glad, modig, nysgjerrig og raus 



Tar utgangspunkt 
i følgende modell:
• 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 verdier innen både organisasjon og 
aktivitet.



Et eksempel på verktøy vi 
bruker i prosess for å utvikle 
klubbens

1. Virksomhetsplan

2. Handlingsplan

3. Sportslig plan



NMFs kurs- og utdanningstilbud

Organisasjon – for styret og andre tillitsvalgte:

• Klubbutviklingswebinarene – serie over 5 uker x 2 t

• Kurs for barneidrettsansvarlig – 1-2 t Teams

• Kurs for valgkomiteen – 2 t Teams

• Kurset "Ungdom som ressurs" – 1-2 t Teams

• Kurset "Medlemspleie" – 1-2 t Teams

• NMF Ungdomsprogram 12-26 år – Minileder, LFU med mer

• NMF Styrekurs – styret, seksjoner, grener, regioner og klubber 

– varighet og omfang etter behov - Teams

• Kurs i møteledelse - 2 t Teams

• Oppfølgingssamlinger, temamøter - Teams, fysisk

Aktivitet – for foreldre/foresatte og andre ressurspersoner:

• Aktivitetsleder 1 og 2 kurs – 2t + 4 t og 12 t - Teams

• Trenerløypa - Trener 1 og Trener 2 - Teams

• Utviklingstrapp m/øvelsesbank - v/Mats - Nettside

• Grenspesifikke kurs og samlinger – Teams, fysisk

Både organisasjon og aktivitet - for alle i klubben

• Funksjonærkurs: SL, StL, D, J/JL og TK, flaggkurs og 

andre roller og oppgaver – Teams, fysisk

• Kurs for arrangører - TBA



Ny runde over nyttår
Vi er klar for å sette i gang med en ny sulten gruppe.

Oppstart blir januar 2022

Få med hele klubbstyret!
- Klubbutvikling kjøres over teams – plass til mange.

- Det er en serie med fem deler fordelt over fem kvelder.

- For å kvalifisere til neste del, må man ha deltatt på foregående 

deler.



President Emilie Westbye

Tid for gruppeoppgaver

• Tre gruppeoppgaver.
• 7 min per gruppeoppgave
• Lykke til



Diskuter følgende tema: 

1. Hvordan har omgjøringen av motorsportforskriften påvirket din klubb?

Den yngste i gruppen er gruppeleder og ansvarlig for å skrive gruppens svar.

Skriv gruppens svar inn i chatten. 

Gruppeoppgave 1



Diskuter følgende tema: 

1. Har din klubb benyttet seg av muligheten til å legge opp lisens til utøvere i Sportsadmin
1. Hvis ja – hvordan har din klubb gjort dette i praksis?

2. Hvis nei – hva skal til for å gjøre dette?

Den yngste i gruppen er gruppeleder og ansvarlig for å skrive gruppens svar.

Skriv gruppens svar inn i chatten. 

Gruppeoppgave 2



Diskuter følgende tema:

1. Hvilke 3 kurs er mest aktuelle for din klubb?

2. Når på året passer det best å gjennomføre kurs for din klubb?

3. Helg eller ukedager?

Den yngste i gruppen er gruppeleder og ansvarlig for å skrive gruppens svar.

Skriv gruppens svar inn i chatten.

Gruppeoppgave 3



Oppsummering av 
spørsmål
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