Referat fra grenmøte motocross MSK 2021.
Ullevål Stadion 6. November 2021.

1. Velkommen
Grenleder ønsket velkommen.
2. Valg av møteleder og referent
Det ble valgt møteleder og referentene
Møteleder Pål Johansen Pål forsinket, Geir tar rollen frem til Pål kommer.
Referenter Kim Stein Johnsen

3. Årsberetningen motocross 2021.
Årsberetningen ble presentert.
Årsberetningen tas til etterretning med disse endringene.
• Redegjørelse for resultater igjennom sesongen. Noen resultater mangler siden enkelte
fremdeles er ute og konkurrerer, og det mangler resultater for Vestlandsmesterskapet og
Nord Norsk Mesterskap.
4. Regnskap for motocross 2021.
Den økonomiske situasjonen ble gjennomgått. Dette regnskapet har store mangler, da det
mangler en stor del fakturaer. Det vil ikke være mye penger til overs 31.12.
Regnskapet tas til etterretning med disse kommentarene.
• Ok ingen kommentarer eller innvendinger.
5. Årets motocross arrangør 2021.
Årets arrangør er Elgane Motorklubb.
De leverte et fantastisk arrangement med en flott ramme og fantastisk stemning.
Premie fra Baastad Mekaniske presentert.
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6. Landslagene for 2022 presentert.
Team Norway Junior:
Ledes av Øystein Kjørstad.
Sesongen 2022 planlegges med 10 utøvere.
Syv fortsetter fra 2021, og tre nye kommer inn.


Oda Tøndersen



Patrick Valbjørn



Oliver Martinsen



Christian Thue



Markus Sommerstad



Sebastian Carlsen



Leander Thunshelle



Theo Hansen (Ny)



Isak Engelien (Ny)



Brede Gultvedt (Ny)

Team Norway Utvikling:
Ledes av Espen Blikstad
Sesongen 2022 planlegges med 5 utøvere.


Mathias Kjørstad



Elias Auclair



Adrian Bølviken



Marius Nordbø



Martine Agard-Michelsen

Team Norway:
Ledes av Espen Blikstad
Sesongen 2022 fortsetter med disse utøverne.


Kevin Horgmo

Motorsport for alle

Side 2 av 7 sider



Cornelius Tøndel



Håkon Østerhagen



Mathea Selebø



Martine Hughes
Ingen kommentarer. OK

7. Mål og handlingsplaner.
Handlingsplan 2021 – 2022 for Gren Motocross ble gjennomgått.
Planen er en to år plan som ble vedtatt på MSK 2020. Skal først revideres igjen neste år.
Tas til etterregning med disse kommentarene:
•

Det blir spurt om støtte til godtgjørelse for trenere i klubbene. Svaret er at det kan
støttes til noe utstyr, men ikke til trenere spesifikt. Ellers ingen kommentarer.

8. Innkommende forslag.
1. 15 Innledning, prinsipper og generelt.
Klassen MX1 har blitt slått sammen med MX Open i SR. Da klassen brukes under Lag-NM
så bør den være under godkjente klasser.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
2. 15_2_1 Norgesmesterskaps (NM) øvelser og klasser.
Klassen MX1 har blitt slått sammen med MX Open i SR. Da klassen brukes under Lag-NM
så bør den være under godkjente klasser.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
3. 16_5 Reservere startnummer.
Gammel lovtekst stiller krav til å bruke MITA. Ikke lengre aktuelt da MITA er historie.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
4. 18_17 Ventesoneprosedyrer.
Spesifisering av at masterrunde er frivillig, og ikke teller som startet i et heat.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
5. 18_23 Resultat.
Spesifisering av tekst rundt resultat, samt tilpassing til FIM reglementet.
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AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
6. 18_25 Sammenlagt poeng i alle konkurranser.
Forenkling av tekst. Konsekvent bruk av «fører» istedenfor kjører. Byttet ut en O med 0.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
7. 22_1 Deltagere, klasser og sammensetning av lag.
Byttet ut ordet «Åpen» med «Open» for lik benevning av klassen i SR. Fjernet «min» som
stod uten betydning. Lagt inn et kapittel om bruk av armbånd for å forhindre juks med
bruk av reserver.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
8. 22_4 Startnummer nummerplater og lagdrakter.
Korrigering av rettskriving og bruken av klassen «Open». Spesifisering av kravet om en
runde gjennomført trening.
AMX innstilling: Vedtas.
Vedtak: Vedtatt.
Kommentar. Skriv i tidsskjema at trening er frivillig søndag.
9. 22_6 Løpets gjennomføring og resultatberegning.
Lagt inn mer forklaring av løpets gjennomføring som er enklere å forstå ved mange
påmeldte lag i Lag-NM. Spesifisering av kravet om å kjøre trening for deltagere som ikke
har kjørt lørdag.
AMX innstilling: Vedtas.
2-3 spørsmål på dette, Geir avklarer. Ellers ingen kommentar.
Vedtak: Vedtatt.
10. Barneidrett 4_2_2 Trimming av barnekjøretøy.
Forslag om endring i barneidrettsforskiften for gren motocross.
AMX innstilling: Vedtas og sendes Forbundsstyret for godkjenning.
Ingen spørsmål rundt trimming og effekt.
Vedtak: Vedtatt.
11. MSK forslag Alta Motorsportklubb MX.
Forslagsstiller ønsker ingen NM runder før tidlig i august grunnet treningsforholdene i
Nord.
AMX innstilling: Forslaget støttes ikke. Når MX er en del av NM-Veka, så går denne i
juni. Hvis det blir aktuelt å arrangere NM over mer enn en runde igjen, så vil det være
vanskelig å skulle arrangere tre NM runder etter juli. I tillegg så går Lag-NM normalt i
september.
Vedtak: Alta MX redegjør for forslaget om å utsette NM sesongen.
Geir redegjør for hvorfor det ikke støttes. Blant annet at det fort kan bli 3 NM runder
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igjen og det vil da være vanskelig å gjøre om. Det skal etterstrebes å holde NM sent på
sesongen. Det er enighet om å ta hensyn til forslaget, men at det ikke vil skrives inn i
reglement. Alta MX er tilfreds med svaret.
Forslaget avvises
12. MSK forslag - Froland MX.
Forslagsstiller ønsker at det skal være tillatt å benytte bildekk på banen. Dagens
plankegjerder viser seg å ikke være svært vennlige ved sammenstøt. I tillegg koster
plankegjerder mye penger å bygge og vedlikeholde.
AMX innstilling: Forslaget støttes. Dette kan ha stor innvirkning på klubbenes økonomi
ved vedlikehold av banene. Dagens plankegjerder bidrar også til å øke alvorligheten på
skader. Banegruppen gis i oppdrag å utforme en tekst til reglementet.
Vedtak: Froland mx redegjør for forslag. Kommentar på hensyn som må tas slik som
brann, miljø etc.
Forslag vedtatt (oversendes til banegruppe for utforming av tekst)

9. Budsjett for 2022.
Budsjett for 2022 gjennomgått. Tallene er ikke nøyaktige, da gren ikke vet eksakt hva
tildelingen for 2022 blir enda. Det er brukt 2021 tall pluss 3%. Vi håper også å kunne overføre
inntekten fra salg av startnummer til 2022, da aktiviteten i 2021 fortsatt har vært preget av
Covid-19.
Budsjett 2022 tas til etterretning med disse kommentarer:
Spørsmål fra salen, Geir redegjør:
•

Spørsmålet går på om påvirkningskraft på å omfordele budsjett. Svaret er å komme
med forslag til omfordeling, men det er vanskelig innenfor de rammene vi har.
Støtten til internasjonal deltakelse er ikke resultat prøvd.

•

Spørsmål på hvordan grenen kan øke andel til MX. Geir forklarer at seksjonen
fordeler. Flere kriterier, som andel kvinner, antall starter og internasjonal deltakelse
etc. Marte skyter inn her. Det kan ligge an til at MX for større andel etter hvert, men
at budsjettet nok er i det landet det ligger nå. Forslag er uansett velkommen.
Budsjett OK

10. MXoN og MXoEN.
De største lag konkurransene vil i 2022 gå i USA og Russland. Dett vil bli svært
kostnadskrevende. Gren trenger hjelp til å skaffe mer penger.
Budsjett for MXoN vil være ca. kr. 200.000.Budsjett for MXoEN vil være ca. kr. 150.000.-
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Konklusjon: Klar melding, vi trenger sponsor! Vi har det som trengs for å skaffe gode
resultatene, men mangler økonomi.

11. NM 2022.
NM Speedcross arrangeres under NM-Veka 2022 i Skien. Vil få TV tid. (uke 25) Arrangeres av
Flittig Motocross & ATV. Vil bli et arrangement sammen med ATV og Enduro.
NM-Lag vil også i 2022 bli arrangert på Slettholen av Nord-Odal MX Klubb.
NM Motocross har fått inn to søknader fra forskjellige regioner som ikke har arrangert NM
etter vedtaket om fordeling mellom regionene.
Region Sør
Lier Motorklubb
Region Innlandet
Lunner Motorsport
Det er flere andre som har sagt de ønsker å arrangere, men når det ikke kommer en offisiell
søknad, så kan det ikke telle under trekningen.
Spørsmål: Blir ikke regionene trukket først, og så søker klubbene i regionen?
Svar. Klubbene må søke først, så fordeles det til region som ikke har hatt før.
KOMENTAR FRA LIER. Leder i Lier påstår å aldri ha søkt om å arrangere NM 22.
Konklusjon: Lier strykes fra søknad. Grenleder har blandet sammen med søknaden for 2021.
Alta MX ønsker å søke herved om NM.
Det er misforståelse rundt prosessen tydeligvis.
Kommunikasjon fra NMF sin side er ikke gunstig her tydeligvis.
Det diskuteres litt rundt fordeling til region.
Konklusjon: Det blir foretatt trekning mellom Alta Region Nord og Lunner Region innlandet.
Trekning på papirlapper og trekkes av Helge / Nord Odal. Vinnerloddet blir Lunner MX for å
avholde NM i 2022.

12. Informasjon fra administrasjonen V/ Marthe.
Marthe forklarer om endringer for iSonen.
Var en del mangler på startnummer og linking mot startnummer, det skal ordnes.
oppdatering av deltakerliste.
Enklere for med arrangører å finne hverandre
Har fått på plass en ordning for transpondernummer og fabrikat
Deltaker prosessen har blitt mer strømlinjeformet
Jobber med å få på plass etteranmeldingsavgift.
Jobber for å få på plass seriepåmelding for regionale og nasjonale mesterskap
Funksjon for arrangør til å legge til deltakere manuelt kommer også.
Bestilling er lagt inn slik at man kan sende melding til deltakeren.
Utviklerne ligger litt på etterskudd, var planlagt klart november, lovet desember, uansett
klart før sesong 22 starter.
Det kommer til å komme opplæring for bruk av iSonen som det oppfordres til å delta på.
Spørsmål: er funksjonen for tidtaker til å importere informasjon ut ifra iSonen til tidtaking.
Svar: det er på gang.
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Marthe sier: Husk at uten tilbakemeldinger på feil, lyter, mangler og prioriterte områder, så
er det vanskelig å utvikle systemet.

13. Arbeidsgruppen i Motocross 2022.
Grenleder ønsker å ha med seg den arbeidsgruppen som har sittet denne sommeren videre.
Dette er en gjeng som gjør en innsats, og gjør jobben som kreves.
Tusen takk til Per Christian Bjerlin for innsatsen han har bidratt med.
Vi trenger gjerne noen som ønsker å bidra, og gjerne noen som er gode på å skaffe mer
penger og sponsorer til grenen.
Konklusjon: Hvis interesse, ta kontakt!
Steven Larsen er foreslått til å delta i AMX. Han kontaktes av grenleder.
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