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Motorsportkonferansen 2021  
Speedway møteprotokoll  

1 Åpning v/Tor Arne Vigre 
1.1 Redegjørelse for møtedisiplin mm. 

 

2 Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver 
2.1 Ordstyrer/møteleder: Henning Sveen 
2.2 Referent: Henning Sveen 
2.3 Protokoll underskrift: Tor Arne Vigre og Terje Pettersen. 
 

Vedtak: Forslagene vedtas med 10 mot 0 stemmer. 

 

3 Sesongrapport 2021 og informasjon fra grenen. 
3.1 Sesongen 2021. 

Gjennomgang av hovedpunkter. Henviser til innsendt rapport på NMFs nettside 
og sakspapirer for MSK/grenmøtet. Noen mindre korrigeringer blir gjort i 
møteleders presentasjon ift «Copy/paste-feil». 
 

3.2 Økonomi 

 
 
Det er brukt relativt lite av budsjettet, spesielt den potten som går til internasjonale 
deltakelser. Grenen ønsker derfor å støtte de førerne som har vært ute med et 
større beløp enn forespeilet. Grenkomiteen vil også prøve å omfordele og overføre 
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midler. Regnskapet som er presentert her er ikke representativt da det ikke er 
oppdatert pr møtedato. 
 
Det mangler også søknader fra klubbene ift refusjon av utgifter til lauvbærkranser, 
samt stimuleringsstøtte ifm liga-, NC- og NM-løp. 2500 kr/løp for de to førstnevnte 
og 5000 kr for sistnevnte. Søknadene må inn snarest for å sikre utbetaling på riktig 
regnskapsår. 
 
Det er også brukt noen midler på å støtte førere som ahr vært på treningssamlinger 
i Polen og på Motorsportens mester. 
 
 

4 Allocations track racing 2021. 
4.1 FIM Europe 
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4.2 FIM 

 

4.3 Kommentarer ifm internasjonale løp. 
Det er viktig at de som melder seg til løp og får plasser faktisk stiller opp. Norge har et 

litt dårlig rykte i kontorene til de internasjonale forbundene. Det ble diskutert behover 

og mulighetene for utøverkontrakter. Grenkomiteen og forbundsadvokaten skal 

utarbeide forslag. Viktig å skille mellom ungdom/junior og senior. Kontrakten skal være 

balansert ift rettigheter og plikter for utøver og forbund. Grenen utarbeider også et skriv 

til FIM og FIME ift hva som har holdt norske førere utenfor løp de to siste årene – dvs 

norske coronaregler. 
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5 Innkomne forslag 
Det er viktig å minne om at grenmøtets vedtak kun er en anbefaling til styret i MC-

seksjonen og forbundsstyret ift endring i SR. Så når det i referatet står «vedtak» så 

skal dette derfor leses og oppfattes som «anbefaling». 

 

Forslag 1 – SMK Grenland. 

 

 

Diskusjonen dreier seg om to hovedpunkter. Det er enighet om at det kan prøves 

med åpent individuelt NM for 2 sesonger (2022 og 2023) som en prøveordning. 

Diskusjonen videre leder frem til avstemming mellom 1) Skal det inviteres førere? 

Eller 2) Skal løpet være helt åpent for alle nordiske førere? 

Det er viktig at det utarbeides retningslinjer for hvor mange med utenlandsk lisens 

som skal kunne delta og hva man gjør ift norsklisensierte førere hvis flere enn 16 på 

meldte. Grenkomiteen utarbeider dette og tar det opp i arbeidsgruppen. 

Vedtak: Forslag 2 vedtas med 8 mot 2 stemmer. Grenen anbefaler forslaget med den 

justering at det skal være helt åpen påmelding. 
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Forslag 2 – Elgane MK. 

 
Dette forslaget ble også diskutert i 2020 og MSK anbefalte endringen. Av en eller 

annen grunn er endringen ikke forelagt seksjonsstyret og derfor ikke gjennomført – 

se diskusjonssak. Mtp bakgrunnen for Grenlands forslag i sak 1 trekker Elgane 

forslaget i denne omgang da det vil virke mot sin hensikt. Forslaget settes opp igjen 

til diskusjon under MSK 2022. 

 

Til diskusjon 1 – Mjøsa SK. 

 

Alle er enige om at regelverket skal følges. Spørsmålet er om vi skal gjøre om 

regelverket eller ikke. 

Vedtak: Med 7 mot 3 stemmer ønsker grenmøtet at regelverket endres slik at utøver 

og lagledere får individuelle premier i par- og lagkonkurranser. 

 

Til diskusjon 2 – Mjøsa SK. 

 

Grenmøtet ønsker at dette skal reguleres av avtaler mellom klubbene. Så da må 

involverte klubber avtale seg imellom.  

Vedtak: Ingen! 
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Til diskusjon 3 – Mjøsa SK. 

 

Det ble en diskusjon om hva dette ville innebære. Spesielt ift økonomi sås det tvil om 

vi har grunnlag for å gjennomføre dette. Det er enighet om at man avventer utviklingen 

i norsk speedway. 

Vedtak: Ingen. 

Til diskusjon 4 – Mjøsa SK. 

 

Følges opp av Tor Arne og forbundsadvokaten. 

Vedtak: Ingen. 

Teknisk regelverk. 

Fortsette med det som gjelder pr 2021 og med de norske unntak som er der. 
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6 NM-fordeling 2022. 
Grenen vedtok på MSK 2018 følgende NM-fordeling: 

 

2022: 

 NM individuelt: Flyttet fra Kristiansand til Grenland. 

 NM par: Elgane. 

 NM lag: Flyttet fra Grenland til Kristiansand. 
 

Det er ønskelig at man lager en ny NM-fordeling der NMK Drammen er med. Tas opp 

til diskusjon under MSK 2022. 

Utkast 2023-2028: 

Utkastet er en illustrasjon av en fordeling 

mellom østre Østlandet (Mjøsa/Oslo), vestre 

Østlandet (Drammen/Grenland) og sør/vest 

(Kr.sand/Elgane). 

 

 

Vedtak: Ingen. 

7 Terminliste 2022 
Terminlista vil ikke kunne sluttføres før den internasjonale terminlista (FIME og FIM) er 

offentliggjort. Pga det lille antallet norske seniorførere vil det måtte tas hensyn til internasjonale 

løp før nasjonale løpsdatoer fastsettes. Det ble derfor i liten utstrekning diskutert konkrete 

datoer. 

Noen punkter/tanker som kom opp. 

 Påskesamling, Kristiansand. 

 Grenland ønsker tidlig løp som generalprøve til NM individuelt. 

 Drammen ønsker seint løp for å ferdigstille banen. 

 Kristiansand ønsker løp 21/5 (har ambulanse). 

 Bør prøve å få to løp pr helg. Fortrinnsvis i en rekkefølge slik at reiseavstand minker 
for de som har lengst å kjøre: 

o Elgane/Kr.sand 
o Mjøsa/Oslo. 
o Oslo/Drammen. 

 Mjøsa kan arrangere siste runde slik at Oslo slipper det hvert år. 
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8 Liga 2022. 
En opptelling av førere fra deltakende klubber viser at det er et stykke arbeid å gjøre 

frem mot sesongstart 2022, men det kan se ut som om både Drammen og Grenland 

er tilbake i ligaen i 2022. Kristiansand og Oslo har utfordringer med førere. Oslo gir 

uttrykk for at de ønsker å stille lag vha låneførere, mens Kr.sand står med en fører og 

heller låner ut den. Klubbene har frem til arrangørkonferansen å jobbe med dette. 

Kristiansand ønsker å arrangere ligarunde uansett, så da ligger det an til 6 ligarunder 

i 2022. Blir det 6 lag innebærer dette at alle klubber står over 1 runde, mens blir det 5 

lag, kjører alle lag alle runder. 

9 Arrangørkonferansen 2022. 
Arrangørkonferansen tilbys Drammen. Ellers er det Grenland som står for tur. Hvis Grenland 

tar møtet, så blir Drammen satt opp igjen i 2023. 

 

10 Økonomi/regnskap,budsjett/handlingsplan. 
Se pkt 1. 

 

11 Årets arrangør 
Basert på tilbakemeldinger fra klubbens styrer. 
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