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Årsberetning 2022 

Innledning  

Sesongen 2022 har vært den første fullkjørte sesongen gren roadracing har hatt siden covid-19 

pandemien herjet. 2022 har vært et spennende, men også utfordrende år. Først og fremst har 

vi ønsket Stavanger Roadracing velkommen som ny arrangørklubb. De har i samarbeid med 

Solør MCK og CRC stått for ikke bare ett, men to vel gjennomførte arrangementer denne 

sesongen. Responsen har utelukkende vært positiv fra førere og teampersonell når det 

kommer til både arrangement og anlegg, og grenen er veldig fornøyd med det nye tilskuddet i 

den lokale klubben som har vært arrangør på banen Motorcenter Norway.  

Fokuspunkter for 2022 sesongen har vært: 

- Funksjonærer og frivilligheten i sporten vår. 

- Tekniske kontroller. 

- Bidra til å lette kostnader hos arrangørklubber knyttet til arrangering av NC og NM. 

- Breddeidrett. 

- Flere banegodkjenninger for minimoto/supermoto 

 

Grenen og arrangørklubbene har også kjent på ettervirkningene av pandemien og økte 

kostnader, som blant annet baneleie. Dette har resultert til dyrere påmeldingsavgifter til NM- 

og NC-rundene, som igjen har gjort det vanskeligere for mange å delta eller å kjøre full 

sesong. Grenen opplever at roadracing som sport har utviklet seg de seneste årene og er i et 

kritisk vendepunkt som avhenger av flere faktorer for at vi skal klare å komme på rett kjør 

igjen. Noen punkter under beskriver situasjonen: 

1. Økte kostnader – som nevnt kort over har grenen og arrangørklubbene merket seg 

økte kostnader knyttet til å arrangere status løp. Økte strømutgifter og baneleie fører til 

at påmeldingsavgift presses opp, og ble på starten av sesongen drøftet på 

arrangørkonferansen av arrangørklubbene. Dette, sammen med videreførte tilskudd fra 

grenen, ble innført som et middel for å se på mulighetene for å redusere underskudd, 

men dessverre er underskudd fortsatt et faktum og et stort problem. Dette er dessverre 

noe utenfor grenen sin kontroll, men noe som må og er fremmet på forbundsnivå. 

Dyre sanitetskostnader er også en utfordring, og det et oppe til diskusjon på hvordan 

kostander knyttet til dette kan senkes.  



 

2. Frivillighet og hvordan vi forholder oss til frivillighet har endret seg dramatisk de 

siste årene og er en utfordring ikke bare roadracing og Norges Motorsportforbund står 

overfor, men også idretts Norge. «Dugnadsånden» blir mer og mer visket ut. Det er 

blitt vanskeligere og vanskeligere å avholde og gjennomføre arrangementer med nok 

antall mennesker til å holde det på et forsvarlig nivå. En årsak kan være at fler og fler 

forventer å få noe igjen for det frivillige arbeidet man gjør, eksempelvis lønn, og at 

oppvarting med mat og drikke, alternativt en invitasjon til kjøring på en kveldstrening, 

ikke lenger er nok. Dette kan være utfordrende da klubbøkonomi sjelden har mulighet 

til å lønne funksjonærer etter at nødvendige utgifter er betalt. Med tanke på at det er 

den yngre generasjonen som ikke bare skal ta over som utøvere, men også i ulike verv 

på klubbnivå, som arrangør og funksjonær, blir det virkelig viktig å legge inn en ekstra 

innsats her fremover.  

3. Skjæringspunkt mellom antall juniorutøvere og nye utøvere som tar lisens, kontra 

antall seniorutøvere som gir seg i de større klassene. Vi har hatt en veldig fin oppgang 

av juniorutøvere de siste årene. En positiv side ved dette er å se at de som kjører i 

juniorsport 300 går videre og fortsetter i Supersport 300, og blir i denne klassen flere 

år. Dette har vært med på å utvikle et godt samhold med veldig gode utøvere som 

videre sammen har utviklet et skyhøyt nivå. En annen side kan være at disse utøverne 

nødvendigvis ikke er klare eller har et ønske om å gå over til større sykkel og annen 

klasse før om flere år. Dette kan være med på at vi opplever en liten nedgang i antall 

utøvere som stiller i de større klassene. En faktor som kan spille inn er også at 

juniorklassene er rimeligere klasser å kjøre i. 

4. Presentasjon av NM/NC. Vi må se på hvordan vi presenterer og gjennomfører NM- 

og NC-rundene for våre for nye lisenstakere så det virker spennende, og ikke 

avskrekkende å melde seg på en løpshelg, slik at dette kan føre til at flere senker 

skuldrene og melder seg på løpshelger fremfor kun treninger/trackdays. 

5. Planer satt på vent som nå har mulighet for realisering. Etter flere sesonger med 

nedstenging i samfunnet og planer som er satt på vent, er det mange som nå realiserer 

planer de har ventet med i flere år.  Livet har ulike faser, og grenen har fått 

tilbakemeldinger om at flere har prioritert andre ting som også er dyrt å drive med. 

Roadracing er en kostbar sport, noe som ikke alltid gjør det like enkelt å drive på med 

en sport på hobbybasis ved siden av. 

6. Grønnere syn på samfunnet – tilbakemeldinger som har vært lite diskutert, men som 

også blir tydeligere, er at bedrifter oftere nå enn før ønsker å vise at de har et økt fokus 



 

på miljø og tar grep, slik bedriften ser så miljøvennlig ut som mulig utad til sine 

kunder/samarbeidspartnere. Det er ikke alltid motorsport passer inn, avhengig av 

bedriften selvfølgelig, om at det er vanskeligere å skaffe sponsorer da det strider med 

bilde flere bedrifter ønsker å vise utad til kunder om at de er miljøvennlige og 

«grønne».  

7. Elektrifisering. Flere og flere krav og forventninger som stilles til elektrifisering av 

motorsportgrener der faktisk situasjon ikke alltid er i kongruens med tilbud og 

realiseringsmuligheter innad i grenen. 

 

Til tross for dette, er grenen fornøyd med sesongen ut fra de forutsetningene vi har hatt. 

Vi ser imidlertid et behov for å gjøre ting annerledes enn tidligere sesonger, og sånn som 

vi er vant til at norsk roadracing har vært i en årrekke. Tiden vi er i forandrer og 

utvikler seg, og for å unngå at vi står i en situasjon der vi ikke har en eneste 

arrangørklubb som har mulighet til å arrangere, på grunn av blant annet store 

underskudd, er vi nødt til å gripe mulighetene vi har foran oss og gjøre de til noe positivt 

og nytenkende. Dette vil føre til endringer som for noen vil bli ønsket velkommen med 

åpne armer, men som for andre vil virke krevende fordi det strider med hvordan ting er 

blitt gjort i alle år. Til dere som syns dette høres spennende ut og et godt tiltak – helt 

supert. Til dere andre som har rynket litt på nesen og blitt en smule kritiske til det dere 

akkurat har lest – helt supert det også! Det kan føles ut som det blir mange endringer og 

lite forutsigbarhet, jeg forstår at det kan oppleves vanskelig å skulle forholde seg til 

store endringer, men jeg håper virkelig at vi sammen kan få til en smidig overgang med 

akkurat forutsigbarhet og åpen dialog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gren  

Grenens møter og arbeidsform  

Det har ikke blitt avholdt noen faste møter annet enn arrangørkonferansen i februar. Det har 

likevel blitt avholdt en del samarbeidsmøter, mailkorrespondanse og telefonsamtaler.  

Grenleder har deltatt på seksjonsstyremøter som er blitt avholdt ca. 1 gang i måneden, 

unntaksvis i sommerferien med litt lenger opphold på grunn av ferieavvikling hos de som 

jobber i administrasjonen i NMF og økt aktivitet i alle grener i denne perioden.  

 

MSK/Ting/Arrangørkonferanse  

Det ble avholdt arrangørkonferanse på starten av året søndag den 13/02-22. Dette ble gjort på 

teams. Representanter fra Borg MCK, ACM, Solør MCK og Stavanger RR var til stede. 

Representanter fra Classic Racing Club var ikke til stede.   

Motorsportkonferansen 2022 i sin helhet blir avholdt fysisk den 11-13. november. Her vil 

grenmøter, seksjonsårsmøter og motorsportgalla bli avholdt. 

 

Breddeaktivitet  

Arrangørklubbenes innsats 

 
Samtlige klubber gjør en enorm innsats for breddeidretten, og en stor takk må rettes til de 

frivillige som sitter i verv her. De er tilgjengelige for spørsmål knyttet til det aller meste, og 

gjør overgangen fra å tenke at det hadde vært gøy og prøvd roadracing til å faktisk få 

muligheten til å prøve roadracing til en virkelighet. De fleste arrangørklubber har i dag 

opparbeidet seg en god mc- og kjøreutstyrspool, med forskjellige sykler og kjøreutstyr som 

passer de fleste og som fremmer rekruttering.  

Fra grenen sin side jobbes det kontinuerlig med å bistå klubbene der de trenger hjelp, samt 

være en sparringspartner og et smidig bindeledd til forbundet. Grenen ønsker å synliggjøre de 

gode tingene som blir gjort, men også fremme ting som kan bli bedre på både klubbnivå og 

forbundsnivå. Dette kan være alt fra å løse ut kom å prøv lisenser, arrangementsverktøy for 

klubber, tolkning av regelverk til økonomisk støtte.  



 

I 2022 har Solør MC klubb hatt et samarbeid med Arne Sandum. Arne har fungert som 

mentor for flere utøvere, både juniorutøvere og seniorutøvere på tvers av moderne og classic.  

Solør MC klubb sier dette om samarbeidet:  

«Arne har vært et trofast medlem i mange år, og har ønsket å kunne bidra til klubben med 

ting han er god på. Han har vært med en av klubbens toppførere gjennom mange år, Thomas 

Sigvartsen, på hans nasjonale og internasjonale satsning. Arne har også utviklet et godt 

samarbeid med flere kjente navn i Spania, hvor han også har litt å gjøre utenom den norske 

sesongen. Denne erfaringen deler han med Solør, og Solør sine medlemmer, og som klubb er 

veldig fornøyd over å ha med en ressursperson som Arne på laget, og dette har blitt tatt 

veldig godt imot av våre medlemmer. Vi gleder oss allerede til neste år da vi kommer til å 

fortsette med dette samarbeidet i 2023. 

Arne ble også kåret til årets mentor på banketten til roadracing i oktober for å være en god 

bidragsyter til MC-miljøet, nettopp fordi han har jobbet med utøvere i alle aldre og som i 

tillegg har ført til gode sportslige resultater. 

 

Arctic Circle motorsportklubb deltok torsdag 15. september på fritidsmesse hos Polarsirkelen 

videregående skole med sine 1200 elever for å nå ut til mulige nye utøvere og banemannskap. 

Med to motorsykler å vise frem på en flott stand fikk mange ungdommer sitt første møte 

roadracing. Klubben har gjort en fantastisk innsats når det kommer til rekruttering, og har 

bevisst gjort dette til et av sine prioriterte områder.  

Klubbleder i ACM, Kenny Karstensen, forteller også om andre viktige roller og oppgaver som 

må være på plass for å få til et god arrangement og sier følgende: «Vi har oppgaver innen 

utallige fagfelt, og vi har et godt miljø med plass for mange.» 

Artikkel kan leses her: https://www.acmk.no/post/dette-ga-mersmak 

 

Stavanger Roadracing som er det nyeste tilskuddet i arrangørklubbene vi har i dag, men har 

vist stor interesse for breddeidretten i flere år og sørget for aktivitet for vestlendingene. At de 

nå har en fullverdig bane å kjøre, og kan tilby lisenskurs i den delen av landet, drar sporten 

vår i enda mer riktig retning.   

 

Minimoto 
Det har vært mye aktivitet av minimoto gjennom sesongen, og et sterkt ønske fra grenledelsen 

var å få til minimoto kjøring under NM rundene i RR også i år. Dette har vi fått til 

https://www.acmk.no/post/dette-ga-mersmak


 

hovedsakelig på Vålerbanen med både medlemmer fra Solør MCK og Oslo MK. Barn og 

unge i motorsport det er ekte motorsportglede! 

 

Toppidrett  

NMFs Toppidrettsatsning er et ledd i realiseringen av NMFs Langtidsplan, hvor det er nedfelt 

at forbundet skal prioritere et profesjonelt arbeid med toppidrett og rekruttering inn mot 

toppidrett basert på kunnskap og erfaring i norsk idrett, med mål å sikre medaljer i 

internasjonale mesterskap. En av NMF sine viktigste samarbeidspartnere er Olympiatoppen, 

som har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett. 

 

Thomas Sigvartsen har blant annet i år som i fjor fortsatt sin en-til-en oppfølging med 

Olympiatoppen og hovedtrener Erland Thomassen, gjennom Team Norway utvikling utøver.  

 

Team Norway (landslag), Team Norway Junior, NMF utvikling og Team Norway Elite er 

satningsområdene til NMF. En del av kriteriene for å delta i denne satsningen er å kjøre enten 

full VM/EM sesong (gjelder landslag og Elite) eller på noen EM/VM løp for å få erfaring. 

Dette er en av grunnene til at en slik toppidrettssatsning er vanskelig for roadracing og 

supermoto da det ikke er mulig å melde seg på i EM/VM løp.  

 

Et mål er å få flere unge utøvere aktuelle for Team Norway Junior som har som mål om en 

internasjonal- og langsiktig satsning.   

Dessverre er ikke toppidrettssatsningen vært prioritert nok dette året, men vi ønsker å ta med 

dette inn som et fokuspunkt i 2023.  

 

Konkurranser  

I 2022 var det planlagt fem ordinære NM/NC-helger og to Classic helger. Den ene 

classichelgen arrangerte i tillegg nordisk mesterskap. Rundene var planlagt som følgende:  

- Vålerbanen 27-29. mai (NM/NC status) 

- Vålerbanen 10-12. juni (Classic) 

- Rudskogen 24-26. juni (NM/NC status) AVLYST AV ARRANGØR 

- Motorcenter Norway 1-3. juli (Nordisk mesterskap classic) 

- Arctic Circle Raceway 4-6. august (NM/NC status) 



 

- Vålerbanen 19-21. august (NM/NC status) 

- Motorcenter Norway 9-11. september (NM/NC finaler) 

 

Nasjonale konkurranser  

Det har blitt avholdt NM og Norgescup denne sesongen med klassene 

- Superbike (NM) 

- Superstock 600 (NM) 

- Superbike (NC) 

- Superbike (NC) 

- Supersport 300 (NM) 

- Juniorsport 300 (NC) 

 

Klassen free for all og Nasjonal 600/1000 har fungert som tilleggsklasser uten status. Dette 

har vært det første året Supersport 300 klassen har hatt NM-status, og jeg tror jeg prater for 

alle utøvere i denne klassen når jeg skriver at dette har vært etterlengtet. Vi har i dag et stort 

juniorfelt, og det er spennende å følge med på hastigheten og de tette fightene de unge utretter 

på 300cc og 400cc.  

Vi har kåret en NM-mester i Supersport 300 for første gang i år, og den som kjørte seg til 

topps var #32 Trond Tøsdal.  

 

Sammenlagtlister finner du her: https://nmfsport.no/wp-

content/uploads/2022/09/RESULTATER-NM-NC-2022-ROADRACING-OPPDATERT-

16.09.2022.pdf  

 
Internasjonale mesterskap 

Classic Roadracing har gjennomført Nordisk mesterskap/Nordic Championship med 

imponerende resultater fra de norske utøverne. Vi har hatt ikke mindre enn 7 topplasseringer i 

de ulike classic klassene sammenlagt: 

 

• Klasse 250cc – Ragnar Eriksen 

• Klasse 350cc – Robert Jenssen 

• Klasse Formula 80-87 F1 – Espen Sandbakken  

• Klasse Formula 80-87 F2 – Magnus S. Vilhelmsen  

https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/09/RESULTATER-NM-NC-2022-ROADRACING-OPPDATERT-16.09.2022.pdf
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/09/RESULTATER-NM-NC-2022-ROADRACING-OPPDATERT-16.09.2022.pdf
https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/09/RESULTATER-NM-NC-2022-ROADRACING-OPPDATERT-16.09.2022.pdf


 

• Klasse Classic Superbike – Espen Sandbakken 

• Klasse 8D Sidecar – Andreas Nærby og Geir Lien 

• Klasse GP 250 – Arve Lier Olsen 

 

Sammenlagtlister nordisk mesterskap: https://2507a7aacd.clvaw-
cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000088-
5ba835ba86/Nordic_Champ_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd 
 
Sammenlagtlister nordisk åpen cup:  https://2507a7aacd.clvaw-
cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000089-
ad4a1ad4a4/RETTET_Nordic_OPEN_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd 
 

 

Statistikk  

Lisensstatistikk  

Lisenstall per 5/10-22. 

Roadracing  2020 2021 2022 

Internasjonal 49 31 49 

Barn 22 18 24 

Ungdom  52 53 

Voksen 554 584 618 

Totalt  625 685 744 

  

Supermoto 2020 2020 2022 

Internasjonal 16 5 15 

Barn 3 5 8 

Ungdom  9 7 

Voksen 81 69 53 

Totalt  100 88 83 

*Tallene inkluderer ikke «kom og prøv» og andre engangslisenser. 

  

 
 
 

https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000088-5ba835ba86/Nordic_Champ_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
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Resultatbørs  
Nasjonale mesterskap  
Norgesmesterskap  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Norgescup  
 

 
 
 
 
 
     
 
  
  
 

 
        

 

 
 
 
  

 
 

SUPERBIKE 
 

1. Marius Ripel Jensen 
 

2. Helge Spjeldnes   

3. Daniel Grøtting 

SUPERSPORT 300 
 

1. Trond Tøsdal  

2. Troy Magne Sem 

3. Desirée Sterner  

SUPERSTOCK 600 

1. Marcus Strøm Høston 

2. Terje Valaker 

3. Åge Herje  

SUPERBIKE NC 
 

1. Kristian Skjørshammer 

2. Benjamin Storsveen 

3. Arnstein Jårvik 

SUPERSTOCK 600 NC 

1. Eirik Sem  

2. Christian Hansen 

3. Odin Høiaas 

JUNIORSPORT 300 
 

1. Oscar Bohlin 

2. Lisa Salö 

3. Fredik Storli 



 

 

Internasjonale plasseringer  

#65 Ole Bjørn Plassen har i år kjørt klassen Superbike i det svenske mesterskapet. Han ga 

svenskene nok av konkurranse og kjørte seg hele veien til topps og kunne ta med 

sammenlagtgullet og svensk mester tittelen hjem til Norge. Ole Bjørn har en lang 

racingkarriere bak seg på over 20 år, og det var med stor sorg han etter sluttkjørt sesong ga ut 

pressemelding om at han nå legger opp: https://nmfsport.no/nyheter/ole-bjorn-plassen-

avslutter-karrieren-som-svensk-mester/  

#66 Jontahan Lykke har også kjørt i det svenske mesterskapet denne sesongen side om side 

med Ole Bjørn i klassen Superbike.  

Utøver #29 Mia Rusthen i 2022 som i 2021 fått utfordret seg i den tyske serien IDM, og fått 

masse nyttig erfaring og kjøretrening gjennom sesongen.  

 

Stolt frivillig  

Ingunn Unumb og Joachim Fjeld (Solør MCklubb)  

 

Under NM-helgen på Vålerbanen 19-21. august i regi av Solør MC klubb ble Ingunn Unumb 

og Joachim Fjeld kåret til stolt frivillig.  

Klubben sier følgende: «Ingunn og Joachim har lagt ned mange timer for klubben, og er valgt 

ut på grunn av sin uvurderlige innsats og årvåkenhet på alle arrangementer, og er to av 

klubbens trofaste funksjonærer.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nmfsport.no/nyheter/ole-bjorn-plassen-avslutter-karrieren-som-svensk-mester/
https://nmfsport.no/nyheter/ole-bjorn-plassen-avslutter-karrieren-som-svensk-mester/


 

Bankett  

Lørdag 1. oktober avholdt grenen bankett i Roadracing. Der samlet vi nesten 100 utøvere på 

tvers av moderne og classic for å ha en skikkelig avslutning på sesongen med overrekkelse av 

NM, NC og Nordiske sammenlagtpriser. Vi hadde også en rekke andre priser som ble tildelt 

utøvere og funksjonærer som har utmerket seg i løpet av sesongen.  

Vi hadde en veldig fin kveld, og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive og at dette 

har vært nødvendig for miljøet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Magnus Lysbakken. 

 

MOTORSPORTGLEDE TIL FOLKET 
 
 
 

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR GJORT EN INNSATS FOR 
MOTORSPORTEN I 2022. VI GLEDER OSS TIL NESTE SESONG! 

 
 
 
 
 
 
Hannah Arnegard                                    Benjamin Storsveen  
Grenleder            Varagrenleder 
Roadracing, Supermoto og Minimoto.         Roadracing, Supermoto og Minimoto
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