Referat MSK seksjon båt (teams)

Songe 02.11.21

Seksjonsstyreleder Mette Moen Knutsen ønsker velkommen, dessverre elektronisk denne gangen
også.
1 minutts stillhet for de vi har mistet.
Pandemien har ført til konsekvenser også denne sesongen. Takk til utøvere, klubber, seksjonsstyret,
administrasjonen og internasjonale representanter for innsatsen. Vi har avholdt NM i alle grener og
våre utøvere har oppnådd gode internasjonale plasseringer. Rundbane og aquabike har deltatt på
NM Veka.
Internasjonale mesterskap i Norge har ikke kunnet gjennomføres. Våre utøvere har derimot deltatt i
utlandet og fått internasjonale topplasseringer. Gratulerer til alle.
Ulykken i offshore i sommer fikk verst tenkelig utfall med en omkommen utøver. Likevel fungerte
arbeidet etterpå bra med stevneledelse med juryleder i spissen, sammen med kommunens krisestab
og administrasjonen i forbundet. Etter ulykken er hendelsen blitt evaluert og teknisk komite ser på
regelverket. Dette selv om det bare var en ulykke ingen kunne forutse.
De siste årene har vi hatt nedgang i antall lisenser, men det likevel en økning fra i fjor til i år. Viser til
lisenstall i presentasjon
Flere klubber arrangerer race, og flere har søkt til neste år. Vi har søknader også til internasjonale
stevner. Outboardklubben og TRK skal arrangere VM. Terminlisten gjennomgås etterpå. Det blir en
spennende sesong.
Det legges ut en presentasjon av plenumsmøte og grenmøter
Forbundsstyrets sammensetning ble lagt ut og representanter for internasjonalt arbeid. Marit
Strømøy fungerer som leder av utøverkomiteen.
Rundbane og offshore har økning i lisenstall fra i fjor, men det er totalt sett en nedgang de siste 5
årene.
Resultatbørsen legges ut. I 3X mangler resultat i presentasjon. Pål Torvund og Lars Torvund Hansen
fikk sølv i Nordisk mesterskap i 3X.
I UIM er det ikke valg før 2022 på grunn av pandemien og manglende mulighet til å avholde møter.
Regelendringer ligger på link.
Lars Magne Drange hadde en oppdatering fra aquabike. Godt fornøyd med NM Veka og
promoteringen de fikk der. I Italia ble det avholdt VM, bortsett fra i GP1 som det ble avholdt EM.
Jarle Hagane hadde en oppdatering fra rundbane. Også i rundbane ble det gode tilbakemeldinger på
NM Veka. Det er ønskelig å få med GT15, men det blir bare som oppvisning. Det vil ikke bli tv
dekning. Dette fordi GT15 har juniorstatus. Vi har nå nye utøvere på gang, særlig etter racet i Larvik.
Nicolay Rylander hadde oppdatering fra offshore. Særlig vårsesongen bar preg av Covid situasjonen.
Harald Halvorsen har gjort en stor jobb for at vi får VM til neste år. Det er avholdt lisenskurs med
mange deltakere.
Det er også holdt teknisk forkontrollkurs med mange deltakere.

Christian Hammernes holdt et innlegg om høyhastighetssertifikat over 50 knop. Idretten blir ikke
omfattet av dette. Hammernes har hatt 8 møter med Sjøfartsdirektoratet. Beskjeden var at
minstealder forskriften ikke skulle endres, men det har skjedd. Våre ønsker om at våre yngste
utøvere skal kunne kjøre (13 år) er foreløpig ikke gått gjennom. Det jobbes med Sjøfartsdirektoratet.
Hammernes har rettet spørsmål om klubber kan holde disse kursene, praktisk og eventuelt teoretisk.
D5 L sertifikat for instruktør i båt, og det ønskes en egen båtsportforskrift. Det er eget kurs i forhold
Aquabike, men det er ikke egne kunnskapskrav for å avholde kurs der.
Spørsmål fra Tommy Larsen. Mener det må avklares om dette gjelder trening og løp. Hammernes sier
det må være en båtforening eller klubb på minst 50 medlemmer, for å kvalifisere til å kalle det
offisiell trening. Det er uklare internasjonale krav. Hammernes vil gjerne at personer som ønsker å
jobbe med han i forbindelse med dette, gjerne må ta kontakt.
Gjennomgang av terminlisten. Akkerhaugen er ikke kommet inn skriftlig. Drammen står som teknisk
arrangør. Ønsket race på Odda er det foreløpig ikke arrangørklubb. Det er ingen konflikt på datoer,
men flere klubber har alternative datoer. For eksempel Drammen. Tommy Larsen forklarer dette
med at Byen Vår Drammen er åpen for å ha båtrace på Elvefestivalen igjen. Dermed er 19-21 august
mest aktuell, men det må avklares. Spørsmål fra Kristoffer Gulbransen. Larvik ønsker besøk av
Aquabike, men mange av utøverne er opptatt med løp allerede. Mulig med oppvisning av noen
utøvere. Aquabike skal komme tilbake til dette. Pål Torvund ber om at race i Tvedestrand avholdes
på lørdagen, da fredag er vanskelig for alle å rekke. Jan Trygve Bråten skal avklare det med Svein
Henriksen. Drammen har ønsket Nordisk. Spørsmål fra Jarle Hagane om hvilke klasser dette gjelder.
Tommy Larsen bekrefter GT30 og F4. Pål Torvund spør om det er mulig å etteranmelde race. Dette
gjelder Grenland. Hilde Slåttedalen bekrefter at de skal ha møte i klubben senere i uka. Det bekreftes
at det går fint å etteranmelde.
Det var lagt opp til en åpen diskusjon om hvordan bli større og bedre. Mette Moen Knutsen sier
seksjonsstyre ønsker en fysisk samling på nyåret, for å få til en lettere dialog enn dette teams møte.
Tommy Larsen forteller at han er kontaktet av NRK Super. De vil ha et tv konsept med en ung utøver i
rundbane. William Martinsen er aktuell. Jarle Hagane, Lars Magne Drange og Nicolay Rylander er
også kontaktet. Rylander poengterer viktigheten av på promotere båt i media. For eksempel har
ABSK laget flyers og delt ut på skoler. De viser seg også frem på båtmesser og holder jevnlig
klubbkvelder. Torvund mener også vi må bli flinkere til å promotere oss, for eksempel som Poker Run
klarer. Svera har i Sverige en diskusjon i forhold til media og en gruppe i forhold til unge. Moen
Knutsen bekrefter at forbundet jobber med dette hos oss også. Larsen sier A Media skal ha dekning
av løp og lurer på status på dette arbeidet. De skal dele det andre filmer, men foreløpig har det ikke
vært mye å dele. Marthe Moen Hagen sier A Media har vært noen steder, men det har vært
vanskelig pga Corona. De er avhengige av lokale mediehus som kan filme. I båt har det ikke vært
mulig, men vi håper i 2022. Torvund har vært fornøyd med streaming fra løp. Gøy for utøvere og
andre interesserte. Rylander nevner Frode Sundsdal og hans team. Var bra med kommentator som
kunne sporten så godt. Mange har sett sendingene og streamingen, også i ettertid. Problem i forhold
til kostnad, og det er da nødvendig med sponsorer, for eksempel via forbundet. Moen Knutsen
mente det fungerte fint med egen telefon og ørepropper. Dette prøvde hun sammen med Sundsdal.
Torvund mener det kan gjøres billig med Go Pro Kamera. Moen Knutsen sier vi her trenger
ressurspersoner. Dette bør snakkes mer om på sportstreffet.
Mette Moen Knutsen takker for debatten. Dato for sportstreffet kommer så fort som mulig. Blir på
nyåret.
Mette Moen Knutsen takker for i kveld.
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• En eller flere referenter evnt opptak av teams
• Siri Hagane har sagt ja, noen flere?
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Seksjonsstyrets sammensetning
• Seksjonsstyreleder

Mette Moen Knutsen

Tvedestrand Racingklubb

• Nestleder

Christian Hammernes

MK Tvedestrand

• Ungdomsrepresentant

Oline Nordlie

Tvedestrand Racingklubb

• Vara

Daniel Andersen

Hjellestad Jet Ski Klubb

• Granansvarlig Aquabike

Lars Magne Drange

Hjellestad Jet Ski Klubb

• Vara

Christoffer Eid

Hidra Båtforening Sport

• Grenansvarlig Circuit

Jarle Hagane

Songe Motorbåtforening

• Vara

Morten Solvang

Drammen Sportsbåt Team

• Grenansvarlig Offshore

Nicolay Rylander

Arendal Båtsportklubb

• Vara

Svein Henriksen

Tvedestrand Racingklubb
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Fra Forbundsstyret har Visepresident Per Christian Skoglund (Outboardklubben) stilt som representant, med
Carina Drange (Hjellestad Jet Ski Klubb) som vara i hele perioden.
• Seksjonens har avholdt 6 møter i perioden. Møtene har vært en blanding av fysiske og digitale møter, med
overvekt av digitale møter.
• Grenene har ikke arbeidsgrupper.
• Seksjonen ved nestleder har fulgt opp mot ulike myndigheter vedr nasjonal fartsfortskrift, nye lokale
fartsforskrifter samt hastighetssertifikat, Dette er ett kontinuerlig arbeid som fortsatt pågår.
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Internasjonalt arbeid
Internasjonale Verv;

• Medlem Cominoff

Harald Halvorsen

• Medlem Utøverkomite

Marit Strømøy

• Medlem Aquabike

Ivar Schjetlein

• Medlem PleasureNaviagtion

Mette Moen Knutsen

Seksjonsstyreleder Mette Moen Knutsen var delegat på Generalforsamlingen i UIM i 2021. NMF var
vertskap for Nordisk Møte 2021, pga pandemien ble dette avholdt elektronisk. Alle seksjonens ordinære
medlemmer deltok.
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Lisenstall
LISESTALL 2018-2021
Offshore

Rundbane

Aquabike

Total

I 2016-2018 var det en del som hadde lisens i både offshore og rundbane
Dette er grunnen til at tallene på lisens for de to grenene er høye
208
179

169

130

84

95

84

69
55

2016

62
48

107

47

2017

69
38

49

52
29
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2018
2019

36

35

41
24

2020

45
21

2021

Resultatbørs
Nasjonale Mesterskap
• NM Aquabike
• Stian Schjetlein
• Daniel Svae Andersen
• Dag Martin Dragne
• Dag Martin Drange
• Benedicte Drange
• Theodor Liseth

GP 1 Sprint
GP 1
GP 3 Sprint
GP 3
GP 3.3 Sprint
GP 3.3

• NM Offshore
• Andre Strand/Lars Erik Andresen
• Oline Nordli/Andrine Hirschel-Haag

3C
3J

• NM Circuit
• Andrine Linja
• Elise Hagane
• Roy og Christian Sandvik
• Roy og Christian Sandvik
• Oliver Horntvedt

GT30 Sprint
GT30
P750 Sprint
P750
GT15
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Resultatbørs
Internationale Mesterskap:
•
•
•
•
•

VM Stian Schjetlein
VM Daniel Svae Andersen
VM Dag Martin Drange
EM Dag Martin Drange
IJSBA Eurofinales Theodor Liseth

Gull GP 1 Ski ( 2020 )
Gull GP 1 Slalom ( 2020)
Bronse GP 3
Sølv GP3
Gull Pro-am ski lites

Nordiske Mesterskap:
•
•
•
•
•

Matias Halvorsen og Günter Bjørn Sonesen Hirschel-Haag
Pål Torvund og Lars Torvund Hansen
Oline Nordli og Andrine Goderstad Hirschel-Haag
Roy og Christian Sandvik
Morten Solvang og Jan Marthinsen

Gull offshore 3A
Sølv offshore 3X
Bronsje offshore 3J
Sølv P750
Bronsje P750
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Oppdatering fra UIM GA
• Seksjonsstyreleder gir en kort oppsummering fra UIM GA
Regelendringer finnes her: https://www.uim.sport/Documents.aspx?type=6

Motorsportkonferansen 2021

Oppdatering fra Aquabike
1.

NM veka Sprint MN i klassene GP1, GP3 og GP3.3 TV dekning av alle finale heat.

2.

2 NM runder gjennomført 1. i Sarpsborg og 2. på Hjellestad

3.

Det har hvert gjennomført et Jetski akademi.

4.

EM i Polen og Ungarn

5.

VM i Italia

6.

VM runder GP1 Italia og Kuwait. Uvisst om det blir en runde til. Daniel SvaeAndersen ligger foreløpig på 3
plass

7.

Christian Hammernes har gjort en stor jobb for bruk av Aquabike i alle landets fylker og kommuner. Alle
høringer og lov forslag som er kommet opp i diverse innpakninger om forbud.
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Oppdatering fra Rundbane
1.

I 2021 fikk rundbane en unik mulighet til å være med under NMVeka i Sarpsborg. Her fikk vi 2 timers
direktesending på NRK1 Dette var en stor suksess og vi er med med samme konsept under NMVeka 2022
i Skien. Dette var ett Sprintmesterskap med GT30 og P750 hvor det ble kjørt flere korte heat i hver klasse
før vi hadde finaleheatet med første båt i mål vinner.

2.

Det har vært kjørt 3 løp i 2021 hvor det ene var under NMVeka og neste var NM i klasse GT15, GT30 og
P750 i Larvik. Sesongen ble avsluttet med ett løp under høstregattaen Tvedestrand første helgen i oktober.

3.

2021 sesongen har vært preget av usikkerhet og avlysninger

4.

Det har vært gjennomført flere dager med nye (potensielt nye) utøvere.

5.

Det er avholdt 3 lisenskurs
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Oppdatering fra Offshore
1.

Gjennomført NM(2 klasser) og NC(3 klasser)

2.

Totalt gjennomført 6 NC-race fordelt på 3 lokasjoner

3.

NM ble gjennomført i Tvedestrand

4.

Satser på enda flere race i 2022 uten COVID

5.

Fikk gjennomslag for VM runder og VM i 2022
1.
2.

Tvedestrand VM runde 3D, 3B og VM 3C
Larvik VM runde 3D og VM 3X
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Terminliste 2022
Søkte løp båt 2022
Klubb

Dato

Alternativ dato

Sted

Gren

Klasse(r):

Drammen Sportsbåt Team

30.4-01.5.2022 06-08.05-2022

Akkerhaugen

Alle

?
Tvedestrand Racingklubb
Hjellestad Jet Ski Klubb

06-08.05-2022
28.05.2022
04-05.06.2022

Odda
Tvedestrand
Bergen

Rundbane/Offshore
Rundbane/Offshore
Aquabike

NMVeka

23.06.2022

Skien

Idrettsleiren
Hjellestad Jet Ski Klubb

25-30.06.2022
24-25.06.2022

Tromøya/Songe Rundbane/Offshore
Skien/Sarpsborg Aquabike

GT15 og 3J
Alle

Tvedestrand Racingklubb

09-12.07.2022

Tvedetrand

Alle

Outboardklubben

13-17.07.2022

?
?
Drammen Sportsbåt Team
Arendal Båtsportklubb
Drammen Sportsbåt Team
Hjellestad Jet Ski Klubb
Songe Motorbåtforening

05-07.08.2022
12.14.08.2022
19-21.08.2022
26-28.08.2022
02-04.09.2022
03-04.09.2022
10-11.09.2021

Larvik
Tønsberg
Horten
10-12.06.2022
Drammen
Arendal
Holmestrand
Bergen
Motorsportkonferansen 2021
Songe

Alle

Status
Trening

Alle
Alle
NC
Alle
NM1
GT30/P750
Rundbane/Aquabike
NM Sprint
GP1-GP3-GP3.3

Offshore

Rundbane/Offshore

Alle

Rundbane
Rundbane
Circuit
Offshore
Offshore
Aquabike
Rundbane/Offshore

Alle
?
Alle
Alle + P750
Alle
Alle
Alle

Opplæring
NM2
VM Runde 3D
og 3B VM 3C
NC øvrige
VM Runde 3D
VM 3X NC
øvrige klasser

NC
NC
NC
NM3
NC

Hvordan bli større og bedre
• Åpen diskusjon om hvordan bli større og bedre
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