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1 Godkjenne representanter 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

De fremmøtte delegater, tildelt delegatnummer, og deres stemmerett godkjennes.  

 

2 Velge dirigent(er) 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Kjartan Berland velges til dirigent. 

 

3 Velge protokollførere 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Simen Høglien og Ingvild Skoe velges til protokollførere. 

 

4 Velge protokollunderskrivere 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

2 protokollunderskrivere velges etter forslag fra salen.  

 

5 Godkjenne innkalling 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Innkalling av dato 9. september godkjennes.  

 

6 Godkjenne saksliste 
 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Saksliste godkjennes. 
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7 Godkjenne forretningsorden 
Forretningsorden 
Gjennomføring av seksjonsårsmøtet 

- Seksjonsårsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar 
med NMFs lov og denne forretningsorden.  

Talerett og taletid 

- Personer som har talerett, følger av NMFs lov §24 
- Representant for forslagsstiller med forslag på sakslisten, gis nødvendig taletid for å 

presentere forslaget 
- For etterfølgende innlegg er taletiden fem minutter for første innlegg, tre minutter for 

andre innlegg, og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre 
ganger i samme sak. 

- Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan seksjonsårsmøtet beslutte å: 
o Sette strek for inntegnede talere 
o Sette strek for nye forslag 
o Øke antall innlegg 
o Endre taletiden 
o Gi taletid til personer uten talerett 

- Person med talerett som der om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.  

Behandling av forslag og saker på seksjonsårsmøtet 

- Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av den godkjente 
sakslisten trekkes uten at seksjonsårsmøtet beslutter dette. 

- Alle forslag/endringsforslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent 
- Endringsforslag som fremmes under møteforhandlingene skal leveres skriftlig til 

dirigenten bord. Forslaget må inneholde hvilken sak det gjelder og forslagsstillers 
navn og tilhørighet. Endringsforslag som fremmes under seksjonsårsmøtet til seksjon 
Motorsykkel leveres i det digitale systemet GoPlenum.   

- Endringsforslag kan bare fremmes i saker som fremgår av den godkjente sakslisten 
- Saker skal behandles av seksjonsårsmøtet i den rekkefølge som følger av den 

godkjente sakslisten, med mindre seksjonsårsmøtet beslutter å endre rekkefølgen. 

Flertallskrav og stemmegivning 

- Alle vedtak og valg fattes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med unntak 
av vedtak hvor NMFs lov krever annet. 

- Stemmegivningen foregår i samsvar med NMFs lov med mindre tinget anser formell 
stemmegivning unødvendig. Stemmegivning under seksjonsårsmøtet til seksjon 
Motorsykkel gjøres digitalt via systemet GoPlenum.  

Protokoll 

- Seksjonsårsmøtet velger to protokollførere som skal føre protokoll over 
seksjonsårsmøtets forhandlinger.  

- I protokollen skal det innføres: 
o Hvem som har hatt ordet i sakene 
o Hvilke forslag som er fremmet  
o Hvem som er forslagsstiller 
o Hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak 
o Resultatet av avstemninger, med antall stemmer for og imot.  
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- Protokollen skal publiseres på NMFs nettsider så snart den er underskrevet av to 
valgte representanter valgt på seksjonsårsmøtet.  

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Fremlagt forretningsorden godkjennes.  

 

8 Godkjenne seksjonens beretning for perioden 
Se seksjonens beretning som vedlegg 1 til saksdokumentene. 

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Seksjonens beretning for perioden godkjennes.  

 

9 Godkjenne seksjonens regnskap for perioden 
Regnskap på gren- og seksjonsnivå er ikke noe formelt regnskap, men uttrekk fra NMFs 
totale regnskap. Til dette benyttes en prosjektmodul for å kunne identifisere hvilken aktivitet 
den enkelte kostnad eller inntekt skal knyttes mot. 

Årsregnskapene (totalt) revideres på vanlig vis og godkjennes av Tinget hvert fjerde år. 
Revidert regnskap for 2021 med noter og beretninger er offentliggjort på NMFs nettsider. 

Å «behandle regnskap» på seksjonsårsmøtene hvert annet år, må derfor anses som en 
orienteringssak hvor årsmøtene får et innblikk i hvordan midlene er forvaltet innenfor den 
enkelte seksjon og gren. 

 

Seksjonens regnskap 

 

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 450 000-        450 000-          450 000-        450 000-               
40001 Drift komite/seksjon 72 000          31 089            85 000          7 458                  
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 35 000          14 112            35 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 130 000        50 376            30 000          
40004 Toppidrett 60 000          1 086              
40005 Internasjonale konkurranser 34 000          2 464                  
40006 Nasjonale konkurranser 65 000          1 698              65 000          
40007 Utdanning 40 000          100 000          70 000          
40008 Anlegg og miljø 80 000          2 000                  
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 4 000            3 256              7 000            29 758                
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 44 000          3 427              44 000          34 400                
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               244 956-          -               373 920-               

MC- Seksjonen
Regnskap pr. 

september 2022
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Motocross 

 

 

Roadracing 

 

 

Trial 

 

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 813 061-        813 061-           762 027-        -            762 027 
40000 Egenervervede midler 165 000-        323 378-           482 000-        480 293-             
40001 Drift komite/seksjon 43 000          1 260               23 000          
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 50 000          19 868             35 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 150 000        109 615           241 966        74 997               
40004 Toppidrett 8 000               
40005 Internasjonale mesterskap 330 000        230 175           565 000        766 064             
40006 Nasjonale konkurranser 247 000        202 873           220 000        62 108               
40007 Utdanning 40 000          50 000          11 632               
40008 Anlegg og miljø 89 100          44 000             65 100          46 922               
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 23 961          50 638             28 961          18 762               
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 5 000            1 523-               15 000          
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               471 533-           -               261 835-             

Motocross
Regnskap pr. 

september 2022

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 288 997-        288 997-          288 207-        -           288 207 
40000 Egenervervede midler 261 690-        344 342-          350 000-        399 001-            
40001 Drift komite/seksjon 30 000          12 770            170 000        16 771              
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 40 000          11 230            37 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 60 000          45 000            70 000          
40004 Toppidrett 55 000          45 500            65 000          
40005 Internasjonale mesterskap 15 000          4 439              30 000          
40006 Nasjonale konkurranser 180 000        106 384          200 000        98 603              
40007 Utdanning 25 000          42 207          
40008 Anlegg og miljø 60 000          20 000          
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 80 000          29 110            4 000            
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 5 687            
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               378 906-          -               571 834-            

Roadracing
Regnskap pr. 

september 2022

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 440 146-        440 146-          248 193-        248 193-             
40000 Egenervervede midler 119 400-        137 949-          18 547-          26 023-               
40001 Drift komite/seksjon 20 000          15 041            5 000            
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 40 000          4 499              14 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 210 000        231 515          159 000        
40004 Toppidrett 175 946        163 319          46 000          93 823               
40005 Internasjonale mesterskap 10 000          15 000            
40006 Nasjonale konkurranser 23 600          11 730            15 000          
40007 Utdanning 40 000          10 118            15 740          
40008 Anlegg og miljø 5 000            
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 35 000          12 000          
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 3 046-              
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               129 919-          -               180 393-             

Trial
Regnskap pr. 

september 2022
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Enduro 

 

 

Track Racing 

 

 

Quad 

 

 

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 385 709-        385 709-          444 950-        444 950-              
40000 Egenervervede midler 11 152-            2 396-                 
40001 Drift komite/seksjon 10 000          315                15 000          8 115                 
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 10 000          4 284              10 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 60 000          36 500            120 000        65 597               
40004 Toppidrett 191 709        175 218          100 000        72 740               
40005 Internasjonale mesterskap
40006 Nasjonale konkurranser 75 000          101 770          130 000        59 268               
40007 Utdanning 3 000            3 236              
40008 Anlegg og miljø 20 000          53 950          
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 15 000          9 600              15 000          
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 1 000            1 000            
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               65 938-            -               241 626-              

Enduro
Regnskap pr. 

september 2022

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 277 731-        277 731-          248 697-        248 697-            
40001 Drift komite/seksjon 2 000            309                2 000            
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 16 500          8 552              14 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 40 000          13 238            30 000          19 793              
40004 Toppidrett 136 250        3 000              80 500          27 351              
40005 Internasjonale mesterskap 15 000          18 176            23 497          35 607              
40006 Nasjonale konkurranser 42 500          19 794            37 500          56 672              
40007 Utdanning 4 000            13 211            29 200          4 181                
40008 Anlegg og miljø 10 481          11 494            10 000          5 000                
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 8 000            12 000          14 704              
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 3 000            10 000          
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               189 957-          -               85 389-              

Track Racing
Regnskap pr. 

september 2022

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 237 042-        237 042-          307 889-        307 889-             
40000 Egenervervede midler 75 000-          81 745-            10 000-          98 068-               
40001 Drift komite/seksjon 2 000            1 834              10 000          
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 5 000            3 310              10 000          
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 40 000          39 998            40 000          29 000               
40004 Toppidrett 135 000        126 750          85 000          38 646               
40005 Internasjonale mesterskap 3 000            2 998              25 000          20 902               
40006 Nasjonale konkurranser 104 000        93 015            106 500        59 000               
40007 Utdanning 10 000          
40008 Anlegg og miljø 15 042          15 042            18 091          
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 4 000            8 250              10 000          7 493                 
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 4 000            3 000              3 298            
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               24 590-            -               250 916-             

Quad
Regnskap pr. 

september 2022
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Dragbike 

 

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Seksjonens regnskap for perioden godkjennes.  

 

10 Behandle innkomne forslag og saker 
Se innsendt forslag som vedlegg 2 til saksdokumentene. 

Forslag: Forslag fra Borg Motorsykkelklubb om endring i prismatrise for NMFs 
lisenser.  

Forslaget:  

Årsmøtet ber det nye seksjonsstyret arbeide opp mot forbundsstyret for en endret prismatrise 
på lisenser. Etter 30.06. hvert år halveres kontingentprisen. Etter 30.09. hvert år betales ¼ 
kontingent. 

Lisensen løper fra 1. januar til og med 31. desember hvert år. Det er urimelig at det skal 
være samme pris gjennom hele året. Forslaget vil bidra til at det vil løses flere lisenser 
senere i året, enn det gjør i dag Bidrar til å redusere feil bruk av kom og prøv lisensen på 
tampen av året. Bidrar til at man ikke mister potensielle medlemmer som velger å vente til 
neste år for å løse lisens i slutten av året. Det er dårlig økonomi for klubben - tapte 
treningsavgifter - at noen velger å vente på neste sesong før de løser lisens. 

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Forslaget sendes videre til forbundsstyret.  

 

  

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022
Tildeling 203 592-        203 592-          179 070-        179 070-             
40000 Egenervervede midler 10 000-          10 000-               
40001 Drift komite/seksjon 41 092          60 829            20 070          2 004                 
40002 Kostnader MSK/Ting/Arrkonf. 7 000            3 749              7 000            
40003 Breddeidrett - barn/ungdom/Kvinner/integrering 64 500          58 500            43 000          10 000               
40004 Toppidrett 20 000          46 000          
40005 Internasjonale mesterskap 10 000          
40006 Nasjonale konkurranser 53 000          53 734            30 000          21 702               
40007 Utdanning 6 000            7 000              23 000          34 316               
40008 Anlegg og miljø
40009 Markedsføring/informasjon/profilering/klær 2 000            
40010 Organisasjonen/internasjonale tillitsverv 20 000          5 898                 
Aktivitetsoverskudd (-) /underskudd (+) -               19 780-            -               115 150-             

Dragbike
Regnskap pr. 

september 2022
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11 Godkjenne handlingsplan og budsjett for neste periode 
(2023-2024) 

Handlingsplan 2023-2024 
Se seksjonens forslag til handlingsplan for neste periode som vedlegg 3 til 
saksdokumentene. 

 

Budsjett 2023-2024 
Motorsykkelseksjonen fordeler tildelte midler (budsjett) mellom grenene etter en vedtatt 
modell basert på måloppnåelse på noen prioriterte områder. Det tas av et beløp til 
seksjonens felleskostnader før fordeling på grener 

De enkelte kriteriene vektlegges på prosentbasis. 

Kriteriene er: 

1: Grunntilskudd   100 000 Fast sum uavhengig av grenens størrelse. 
Kostnader ved å ha en gren. 

2: Lisenser pr 1. 
oktober (betalte) 

Antall voksne (20 år og eldre) 20 % Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 
antall lisenser inkl.opplæring (ikke avsluttede) 
multiplisert med antall lisenser i grenen 

Antall barn og ungdom (5 - 19 
år) 25 % 

3: Nasjonale 
konkurranser 

Antall stevner i iSonen fratrukket 
avlyste arrangementer (samme 
sted, samme helg= en 
konkurranse) 

25 % 
Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 
antall stevner i SAS multiplisert med antall 
stevner i grenen 

4: Antall starter i 
EM/VM 

Enkelstarter antall konkurranser 
(en helg samme sted = en 
konkurranse) 

20 % 
Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 
antall EM/VM-starter multiplisert med antall 
starter i grenen 

5: Kvinneandel 
Andel aktive (SAS-profiler - 
Unike utøvere og lisensierte 
funksjonærer).  

5 % 
Andel av total sum til fordeling dividert på totalt 
antall kvinner multilisert med antall kvinner i 
grenen 

6: Anlegg   5 % Avsatt til seksjonsstyrets disposisjon for å 
fremme anlegg og sikkerhet 

 

I 2022 ga dette et slikt resultat: 
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Etter vedtak gjort i forbundets overordnede langtidsbudsjett, går ikke lenger toppidrettsmidler 
via seksjon, det tildeles direkte fra Forbundsstyret. Det vil si at seksjonen får tildelt en lavere 
pott enn tidligere år, men det som tildeles forblir i seksjonen. Tildelingen for 2022 var 
4 251 234,-, hvorav 1 322 200,- var øremerket toppidrett. Det vil si at seksjonen internt 
fordelte 2 929 034,-, som da er tallet det er naturlig å se i sammenheng med tildeling for 
2023 og 2024.  

 

Det tas utgangspunkt i tidligere års tildeling at tildeling for 2023 og 2024 har en økning på 3% 
per år. Det tilsier at seksjonen får en tildeling som ser slik ut i neste periode:  

År 2022 2023 2024 
Tildeling 2 929 034,- 3 016 905,- 3 107 412,- 

 

Alle grenansvarlige må føre skyggeregnskap fortløpende i perioden, og benytte Visma til 
reiseregninger og attestasjon av bilag.  

 

Seksjonsstyrets innstilling: 

Fremlagte handlingsplan og langtidsbudsjett for seksjonen godkjennes.  
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12 Valg 
Valg av seksjonsstyre Motorsykkel 
Valgkomiteen har bestått av Bodil Larsen (leder), Asbjørn Sletholt og Tommy Pedersen. 
Valgkomiteen arbeider med å få på plass de posisjoner som ikke er klare opp til 
seksjonsårsmøtet.  

Valgkomiteens innstilling: 

Verv Navn Klubbtilhørighet 
Seksjonsstyreleder Ole Kristian T. Larsen Karmøy Motocrossklubb 
Nestleder   
Grenansvarlig Motocross Geir Øyen Enebakk Motorsportklubb 

Vara grenansvarlig 
Motocross 

Pål Johansen NMK Gardermoen 

Grenansvarlig Trial Per Aksel Nilsen Riska Motorsykkelklubb 
Vara grenansvarlig Trial Per Arne Nyskog Skiptvedt 

Motoraktivitetsklubb 
Grenansvarlig Enduro Giancarlo Illidi NMK Aurskog-Høland 
Vara grenansvarlig Enduro May-Britt Hagane Solør Motorsykkelklubb 

Grenansvarlig Quad Sigmund Kasin NMK Notodden 
Vara grenansvarlig Quad Liv Tone Livmork NMK Notodden 

Grenansvarlig Roadracing Marius Naume Solør Motorsykkelklubb 

Vara grenansvarlig 
Roadracing 

Kristian Salö Arctic Circle 
Motorsportklubb 

Grenansvarlig Dragbike Lin Amundsen Romerike Dragbike Klubb 

Vara grenansvarlig Dragbike Jens Petter Pettersen Romerike Dragbike Klubb 

Grenansvarlig Track Racing Frank Jensen Grenland Speedway og 
Motorsykkelklubb 

Vara grenansvarlig Track 
Racing 

  

Styremedlem under 26 år   

Vara styremedlem under 26 
år 

  

 

Alle innsendte kandidatforslag ligger i vedlegg 4 til saksdokumentene.  

 

Valgkomite 
Seksjonsstyret vil fremme forslag til ny valgkomite på seksjonsårsmøtet.  
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Innledning 
Årsberetningen legges frem som en samlet rapport for årsmøteperioden 2021 og 2022. 
Rapport fra de respektive grenene innenfor seksjonen er innarbeidet i seksjonens beretning. 
Årsrapporten er en tilbakemelding til seksjonsårsmøtet.  

Styrets sammensetning og arbeidsform i perioden 
Styrets sammensetning i perioden 
På seksjonsårsmøtet (dato) ble følgende styre valgt: 

Verv Navn Klubbtilhørighet 
Seksjonsstyreleder Cato Ove Karlsen Osloungdommens 

Motorsenter Trial 
Nestleder Elizabeth Kobberød Arctic Circle 

Motorsportklubb 
Grenansvarlig Motocross Geir Øyen Enebakk Motorsportklubb 
Vara Pål Johansen NMK Gardermoen 
Grenansvarlig Trial Per Aksel Nilsen Riska Motorsykkelklubb 
Vara Hallgeir Barkved Vaulali Trialklubb 
Grenansvarlig Enduro Giancarlo Illidi NMK Aurskog-Høland 
Vara Vibeke Wiik Enebakk Motorsportklubb 
Grenansvarlig Quad Tone Holmen Jevnaker Motorklubb 
Vara Tore Michal Fjelle Ålesund Motorsportklubb 
Grenansvarlig Roadracing Hannah Arnegard Solør Motorsykkelklubb 
Vara Benjamin Storsveen Solør Motorsykkelklubb 
Grenansvarlig Dragbike Lin Amundsen Romerike Dragbike Klubb 
Vara Jens Petter Pettersen Romerike Dragbike Klubb 
Grenansvarlig Track Racing Tor Arne Vigre Elgane Motorsykkelklubb 
Vara Linn Anette Topstad NMK Kristiansand 
Styremedlem under 26 år Madelen H. Pedersen NMK Gardermoen 
Vara Fredric Sunnanå Flittig Motocross & ATV 

 

Møter og arbeidsform 
Styret har i løpet av perioden hatt 13 styremøter og behandlet 154 saker. Seksjonsstyret har 
på hvert styremøte 4 faste temaer; rapport fra Forbundsstyret, rapport fra grener, seksjonens 
handlingsplan og orientering fra toppidretten. På grunn av Covid-19 ble de fleste møter 
avholdt digitalt i 2021, etter hvert som pandemien avtok ble styremøtene organisert med 
mulighet for både fysisk og digital deltagelse.  

Styret har i perioden hatt et arbeidsmøte i forbindelse med arbeid med seksjonens 
handlingsplan.  

Varamedlemmer har stått på kopi i alle møteinnkallinger, samt hatt mulighet til å delta på 
styremøtene uavhengig om ordinært medlem har meldt forfall eller ikke. Dette ihht styrets 
vedtatte styreinstruks. Seksjonens Visepresidenter har vært invitert og møtt i de fleste 
styremøter.  

Seksjonen har i perioden hatt Marthe Hagen som styresekretær, Sofie-Kristine Telle overtar 
denne oppgaven fra neste periode.  
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Internasjonal representasjon 
I perioden har følgende personer innehatt et internasjonalt verv i FIM eller FIM Europe: 

- Odd Georg Østbyhaug, medlem FIM Europe Motocross commission 
- Anders Minken, medlem FIM Europe Trial commission 
- Roy Wetterstad, Vice President FIM Europe fra juli 2022 
- Emilie Westbye, medlem FIMs kvinnekommisjon 
- Emilie Westbye, styremedlem IFM (International Foundation for Motorcycling).  

Seksjonen har vært representert under FIM og FIM Europes generalforsamlinger både for 
2020 (avholdt i 2021) og 2021 (avholdt desember 2021). Generalforsamlingen for 2020, ble 
avholdt digitalt. Det var seksjonsstyreleder Motorsykkel og NMFs Generalsekretær som 
representerte NMF begge år. 

Seksjonen har også vært representert under avholdte nordiske møter, både grenvise og 
overordnede.  

 

Statistikk for perioden 
Lisens 
Grafen under viser seksjonens lisenstall per 1.10 de siste 5 årene, 2018-2022. Det er 
gledelig å se at seksjonen har en økningstrend i antall lisenser de siste årene.  
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Rapport fra grener 
Motocross 
Året 2022 startet også med noen covid-19 restriksjoner. Det hadde begynt å komme avarter 
av pandemien, og nye restriksjoner kom. Det viste seg at denne runden ikke ble så ille da de 
fleste vær vaksinert, og færre ble syke. Sesongen vår kunne gå som normalt. 

Grenens sammensetning og arbeidsform: 

Grenleder:   Geir Øyen  Enebakk Motorsportklubb 

Vara grenleder:   Pål Johansen  NMK Gardermoen   

 

Arbeidsgruppen, AMX, har bestått av: 

Marianne Agard-Michelsen    Enebakk Motorsportklubb 

Frank Selebø      Elgane Motorklubb 

Eivind Halle      Eidskog MX 

Kim Stein Johnsen     Froland Motocross Klubb 

Det har kun vært avholdt møter på teams gjennom året. Grunnet høyt aktivitetsnivå på 
arbeidsgruppen så har det vært det enkleste og billigste å løse spørsmål og utfordringer på 
e-post og teams møter. 

 

MSK/Ting/arrangørkonferanse 

Motorsportkonferansen 2021 

Motorsportkonferansen 2021 ble avholdt elektronisk på Teams og med fysisk møte på 
Ullevål. Deler av AMX var fysisk i lokalene på Ullevål Stadion, samt noen delegater fra 
klubbene. NM runde i motocross ble trukket mellom Alta og Lunner, hvor Lunner vant. 

Tinget for Norges Motorsportforbund. 

Tinget som skulle vært avholdt i april 2021 ble utsatt grunnet Covid-19, ble avholdt som 
fysisk møte og Teams møte helgen 12 – 14 november. 

Arrangørkonferanse 2022. 

Arrangørkonferansen ble også avholdt på Teams. Det var et møte for alle arrangører først, 
dette ble fulgt opp med egne møter for NM arrangørene senere. AMX hadde jevnlig kontakt 
med NM arrangørene frem til arrangementene. 

 

Breddeaktivitet 

Breddeaktiviteten har gjennom hele 2022 vært svært god. Det har vært godt oppmøte på 
treninger. Avholdt diverse rekruteringsdager og klubbløp. 

Det har vært treningshelger for forskjellige alderstrinn og egen treningshelg for jenter. 

Alle regions cupene har blitt gjennomført. Vestcup, Midt Norsk, Nord Norsk og Østlandscup. 
Det er kåret verdige mestere over hele landet. 
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Toppidrett 

Toppidretten for motocross utgjør en viktig del av grenens satsing og en betydelig post på 
budsjettet. Gjennom de siste årene har våre trenere, Espen Blikstad og Øystein Kjørstad, 
virkelig levert resultater av verdensklasse. Dette viser at langsiktig tenkning er viktig for 
toppidretten, og at det må investeres for å få resultater.  

Utøveren på landslagene har i år levert så det virkelig står respekt av. 

EMX Women Europamester  Mathea Selebø 

4. plass VM MX2   Kevin Horgmo 

EMX250 3. plass   Cornelius Tøndel 

EMX250 7. plass   Håkon Østerhagen 

EMX250 27. plass   Sander Agard-Michelsen (Kun utvalgte løp) 

EMX2T 2. plass   Håkon Østerhagen 

MXW 8. plass    Martine Hughes 

MXW 14. plass   Mathea Selebø 

VM MX2 17. plass   Håkon Fredriksen 

VM MX2 47. plass   Cornelius Tøndel (Kun et løp) 

Lag-VM MXoN 13. plass  Kevin Horgmo, Cornelius Tøndel og Håkon Østerhagen 

WMXoEN 5. plass   Martine Hughes og Mathea Selebø 

Junior VM 125 26. plass  Elias Auclair 

Junior VM 125 34. plass  Adrian Bølviken 

EMX Women 125 15. plass  Martine Agard-Michelsen 

EMX Women 125 18. plass  Oda Tøndersen 

EMX Women 37. plass  Martine Agard-Michelsen 

EMX Women 53. plass  Oda Tøndersen 

EMX85 46. plass   Markus Sommerstad 

Adrian Bølviken, Elias Auclair og Marius Nordbø har også tatt poeng i EMX125. De fikk 
henholdsvis plassene 44,65 og 68. 

Vi hadde ti utøvere som stilte i Junior VM i Finland, men det var Adrian og Elias som 
kvalifiserte seg til finalene. 

 

Team Norway Junior Motocross. (Junior Landslaget) 

TNJ har også i 2022 vært under kyndig ledelse av Øystein Kjørstad. Han har i år hatt med 
seg ni utøvere med stor vilje, pågangsmot og evne til å forbedre seg. 
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Oda Tøndersen 

Oliver Martinsen 

Christian Thue 

Brede Gultvedt 

Sebastian Carlsen 

Patrick Valbjørn 

Leander Bech Thunshelle 

Marcus Sommerstad 

Isak Engelien 

Theo Hansen 

Utviklings Landslaget. 

Mathias Kjørstad 

Elias Auclair 

Adrian Bølviken 

Marius Nordbø 

Landslaget. 

Martine Huges 

Mathea Selebø 

Håkon Østerhagen 

Kevin Horgmo 

Cornelius Tøndel 

Håkon Fredriksen 

 

Konkurranser 

Det har under sesongen vært avholdt mange motocross arrangementer i landet. Det har vært 
NM runder, landsdels cuper, treningssamlinger, rene jentesamlinger, barnearrangementer og 
klubbløp. Deltagelsen har vært god i de fleste løp, og det spirer og gror godt i rekruteringen. 

Nasjonale konkurranser 

De største Nasjonale løpene vi har er NM rundene. NM Speedcross gikk også i år sammen 
med NM-Veka. I år i Skien. MX fikk ikke TV tid på NRK, men Amedia var på plass og filmet. 
Kvaliteten på sendingen kan vel diskuteres, men dette er forholdsvis nytt for dem også. De 
lærer underveis som de får erfaring. Dette så vi godt på NM Motocross på Lunner, hvor 
sendingen var av en helt annen kvalitet. 

AMX var svært deltagende på NM Speedcross. I forkant ble det lagt ned mye arbeid og 
penger i banen. Vi leide inn Greg Atkinsen og Pål Johansen var med og jobbet på banen i en 
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uke sammen med Greg og klubben. Stevneleder ble syk to dager før arrangementet, og Pål 
overtok som stevneleder. 

Vi hadde da NM rundene fordelt på disse helgene og arrangørene: 

24 – 25 juni  NM Speedcross  Flittig Motocross & ATV                                                                 
3 – 4 september NM Motocross  Lunner Motorsport            
9-11 september NM Lag   Nor Odal MX 

Deltagelsen på NM rundene har også i år vært veldig god. Under Lag-NM ble det satt ny 
rekord med hele 43 seniorlag påmeldt. Det var i tillegg 16 junior lag, 9 damelag og 3 jenter 
85 lag. Egne damelag og jentelag var med for første gang i 2021, så dette ser veldig lyst ut. 

For veldig mange er de mer lokale landsdelscupene de viktigste arrangementene i løpet av 
sesongen. Det er disse løpene, sammen med klubbløp, som danner mye av rekrutteringen 
og ufarliggjøringen av løpskjøring. Det har i tillegg vært arrangert rene samlinger for de 
minste. All ære og tusen takk til alle de frivillige som står på og arrangerer for alle oss andre. 

En utfordring alle arrangører har hatt, er at veldig mange melder seg på i siste liten. Dette 
skaper stor usikkerhet for arrangøren, og det kan være vanskelig, spesielt i barneklassene, å 
få bestilt opp riktig antall med premier. 

Grenens oppfordring til alle er: Meld dere på så tidlig som mulig.  

 

Internasjonale mesterskap 

Våre utøvere har også i 2022 reist rundt i verden og vist seg frem. Resultatene har så lang 
vært helt fantastiske. Vi har fått: 

Europamester for Damer   Mathea Selebø 

VM MX2 4. plass    Kevin Horgmo 

EMX250 3. plass    Cornelius Tøndel 

Vi har utøvere som ligger høyt oppe i sammendraget i EMX250, WMX og WEMX. 

Vi har hatt med to utøvere i Yamaha Blue Cru 125, Norge stilte med lag WMXoEN og endte 
på en 5. Plass. 

Det har også vært flere med enkeltstarter i EM runder. 

Vi stilte til start i MXoN på Red Bud i USA, og havnet der på en 13. plass. (En plass bak 
Sverige) 

Håkon Østerhagen var eneste deltager på MXoN som kjørte 2t, og fikk utrolig mye 
oppmerksomhet av publikum i depotet. Det var også en helt vanvittig jubel på banen når han 
hoppet Larocos leap.  
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Trial 
Grenens sammensetning og arbeidsform 

Grenen har i perioden 2021 – 2022 bestått av: 

Per-Aksel Nilsen (grenleder) 

Hallgeir Barkved (Vara grenleder) 

Per Arne Nyskog, arbeidsgruppe (rep Øst) 

Kjetil Andresen, arbeidsgruppe (rep Sør) 

Terje Glomset, arbeidsgruppe (rep Midt) 

Arbeidsgruppa har hatt møter over Teams ved behov og ellers mye muntlig kontakt. 

Grenleder har deltatt i alle møter med nordiske land på gren nivå. Grenen var også 
representert ved Per Arne Nyskog på FIM sitt årlige møte (Teams denne gangen).  

 

Motorsportkonferanse, arrangørkonferanse, (forbundsting) 

Motorsportkonferansen 

MSK 2021 ble arrangert over Teams (onsdag 3/11). God representasjon fra mange klubber. 
Årsberetning gjennomgått, presentasjon av regionale team, fastsetting av startavgifter for 
2022, terminliste for 2022, budsjett, gjennomgang av innkommende forslag, info fra Team 
Norway Trial ved landslagssjef Marius Dammyr og utdeling av gulløksa til årets arrangør 
2021 – Vaulali Trialklubb. 

Arrangørkonferanse 

Arrangørkonferansen 2022 ble arrangert av Vaulali Trialklubb over 2 dager. Godt fremmøte 
fra årets arrangørklubber. Felles informasjon i plenum, og deretter delt i 2 grupper med 
seksjonslegging og stevneadministrasjon.  

Forbundsting 

Grenleder stilte for seksjonsstyret på forbundstinget. 

 

Regionsteam 2022: 

REGION MIDT: 

Gustav Wilhelmsen                                                                 

Ole Fredrik Flusund 

Anni Remus 

Sigrid Eide StavsengJørn  

Marius Myren                                                               

Håkon Overaa 

Oskar Mork 
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Oskar Berg 

Hovedtrenar har vore Terje Glomset og støtte-trenar har vore Torstein Hokland fram til medio 
august. 

 

REGION ØST: 

Team Region Øst Trial består i 2022 av 7 utøvere, pluss hovedtrener Martin K Karlsen og 
hjelpetrener Ivar Norum. 

Teamet har et meget godt miljø og samhold blant utøvere, trenere og foreldregruppen. 

I 2022 sesongen har vi, og planlegger å gjennomføre totalt 24 treninger og samlinger, hvilket 
tilsvarer 104 treningstimer. 

Utøverne har prestert godt, hvilket har resultert i pallplasseringer både på regionalt og 
nasjonalt nivå. 

 

REGION VEST           

Trener Håkon Pedersen 

1.Sondre Holvik Tertnes 

2.Eivind Hugnastad 

3.Mathias Rønhovde 

4.Karstein Moldestad 

5. Brian Oppedal 

 

REGION SØR           

Trener Sverre Lundevold 

1 Ulrik Glomset Omholt  Grimstad trialklubb  

2 Anton Nicolai Andresen Barikmo  Kristiansand Trialklubb  

3 Mats Lucas Stø Grimstad trialklubb  

4 Wilde Selander Moi Kristiansand trialklubb  

5 Patrick Ødegaarden Heistad Trialklubb 

6 Henrik Hodnemyr Horve Kristiansand Trial Klubb 

7 Sebastian Thorkildsen  Søgne trial klubb 

 

Trial Team Girls 2022: 

Linea Barikmo, Pia Elise Nybråten, Wilde Moi, Emma Sofie Nybråten, Petter Bjerlin, Anni 
Remus, Nora Marie Hodnemyr Horve, Maren Strande og Hanna-Eirin Swart. 
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NMF Team 2022: 

HERRE         Marius Dammyr 
1. Sondre Haga 
2. Mats Nilsen 
3. Jarand Matias Vold Gunvalsen 

  
Damer        Marius Dammyr 

1. Erika Melcior 
2. Huldeborg Barkved 
3. Seline Meling 

  
  
Utviklings landslag          Martin Hemmer 

1. Andrias Jørgensen                                      Grimstad 
2. Jacob Olaus Vold Gunvalsen                     Grimstad 

  
Junior       Trener  Geir Børre Pedersen 

1. Sondre Holvik Tertnes                               Bergen 
2. Jonas Jørgensen 
3. Sander Bjoraa 
4. Jone Sandvik 
5. Patrick Larsen 
6. Petter Govertsen       

 

Oppsummering 2022 sesongen: 

Det har blitt arrangert 7 Norgescup runder, NM, NM Lag, og Nordisk mesterskap. Alle veldig 
bra gjennomførte arrangement. Et mål for grenen har vært høyere deltagelse på Norges 
Cup. I år bikket vi 100 deltagere på noen av rundene. Veldig bra!  

Regionene har også hatt en del aktivitet og har gjennomført sine regionale konkurranser. 

Region Øst: 5 runder. Rogalandsrunden: 5 runder. Hordaland Cup: 4 runder. Midt-Norsk 
Mesterskap: 5 runder. Region Sør: 6 runder.  

Åpne løp: Kråkerøy Open og Hobøl 2 dagers.  

Vi har også hatt større deltagelse på internasjonale konkurranser i år; EM, VM. 

NMF/Grenen stilte med representasjonslag i World Championship, Womens Championship 
og TDN Challenge på FIM Trial De Nations, som ble arrangert i Monza, Italia.  
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Enduro 
Arbeidsutvalget består av Giancarlo Illidi (leder) Medlemmer Jimmy Ljungqvist og Anita 
Pedersen- Vararepresentant ikke tilgjengelig. Det har ikke vært avholdt fysiske møter da 
dette har vært en sovende gruppe. Viktig å merke seg at grenleder har fått meget god 
hjelp av Elin Vandevjen og Tor Linnerud, begge har vært en utrolig gode støttespillere for 
grenen i denne perioden. Grenleder har forøvrig deltatt på samtlige seksjonsstyremøter i 
2022.  

Det ble den 27. januar avholdt arrangørkonferanse på Teams, hvor terminlisten ble 
staket ut. Det var god deltagelse, selv om noen av de typiske enduroklubbene glimtet 
med sitt fravær.  

Det har i 2022 ikke blitt kjørt NC etter at dette formatet ble besluttet lagt på i is i år- Dette 
formatet bør ses nærmere på i 2023- Og vil være et punkt på MSKs 2022 agenda.  

Nok en gang så har NESS-serien satt deltagerrekord. Det bør fremheves at denne serien 
virkelig er en suksess, og dette er et resultat av meget god markedsføring samt at dette 
er løp for alle, liten som stor.. Det er ingen overdrivelse at dette er ryggraden i norsk 
enduro i 2022- Det har blitt kjørt i alt 5 runder i NESS-serien- En stor takk til 
arrangørklubbene som gjør dette mulig.  

Solør MCK gjennomførte sin tradisjonelle Vintersliter, et breddeløp og (nå) sitt 
tradisjonelle 8-timersløp, her ble det også deltagerrekord både på single (8 timer alene) 
og lag- Dette er et konsept som nå har fått fotfeste og vi håper at dette fortsetter med 
den gode trenden også i 2023.  

NM- SuperEnduro ble for første gang kjørt i forbindelse med NM-Veka på Flittig. 
Arrangementet ble gjennomført på en verdig og profesjonell måte. Norgesmestere 
SuperEnduro: Senior: Even Heibye- Junior: Marcus Christensen- Damer: Vilde Marie 
Holt- Veteran: Pål Anders Ullevålseter  

Det skulle vært gjennomført NM i etappe-enduro (to dagers) hos Solør MCK i september 
Grunnet diverse omstendigheter ble det besluttet å avlyse/utsette dette til 2023. Dette vil 
være et punkt på MSK agendaen.  

SixDays ble noe redusert siden vi ikke hadde kapasitet til å stille lag, hverken i Trophy 
eller i junior Trophy- Verdt å merke er det at Vilde Marie Holt stilte til start på et privatlag 
og gjennomførte løpet uten å pådra seg straff av noe slag i løpet av seks dager! - Denne 
prestasjonen er helt unik i norsk enduro og skriver seg inn i historien. Ut over dette har vi 
hatt førere som har kjørt både EM og VM i 2022- Det er verdt å merke seg prestasjonene 
til Vilde Marie Holt som stadig biter fra seg mer og mer i dameklassen med flere 
topplasseringer i både EM og VM. Det blir spennende å følge Vilde og de andre videre i 
2023. Førere som har representert NMF i VM er: Vilde Marie Holt- Kevin Burud- Herman 
Ask Per Kr. Svensrud (Superenduro). Førere som har representert NMF i EM er: 
Aleksander Kalbekkdalen- Håkon Nohr- Peder Rygg- Viona Thomassen. 

Ut over dette så har grenen bidratt med økonomisk støtte til damesatsning, bredde og 
rekruttering, samt klubbutvikling.  

Grenen vil med dette takke alle involverte, klubber og deres støttespillere for et godt 
gjennomført enduroår og sikter frem til 2023 for å bygge enduroen ennå sterkere. 
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Quad 
Takk for i år! 

I år har vi kunnet glede oss over en normal sesong og det har vært veldig fint. Sesongen 
startet i april med treningssamling på Elgane og avsluttet med Finale i NC på Notodden 1. 
Oktober. Quad er en gren som vokser sakte, men sikkert og det er kjempebra. Det er moro å 
se all den gode jobben som legges ned på alle nivåer i de ulike klubbene. Vi gleder oss 
allerede til neste sesong! 

Grenens sammensetning og arbeidsform: 

Grenleder: Tone Holmen 

Vara: Tore Fjelle 

Arbeidsgruppe som har bestått av: 

Tommy Granli 

Lisbeth Vesetrud 

Frode Hellebust 

Tore Fjelle 

Tone Holmen 

Hensikten med denne gruppa har vært å ha flere fra ulike klubber og nivåer, som kommer 
med innspill til gren i ulike saker.  

Det har vært lite aktivitet i gruppa i år. Dette må det tas tak i fremover. 

All kommunikasjon har foregått pr. mail og telefon. Dette fordi Quad er en gren med utøvere 
fra hele landet. 

MSK/Ting/arrangørkonferanse 

Det har ikke vært avholdt arrangørkonferanse i 2022. 

MSK blir avholdt 11. – 13. november 2022. 

Breddeaktivitet 

På grunn av stor løpsaktivitet har det vært mindre tid til treningssamlinger. Sesongen har 
vært lang og alle planlagte løp har blitt gjennomført. 

Vi hadde den tradisjonelle samlingen på Elgane i påsken. Det er en hyggelig og god start på 
sesongen, for mange er det første tur på sykkelen etter vinteren.  

Det er en økende deltakelse i barneklassene våre, dette er veldig bra. Det er en trend vi har 
sett over tid. 

Toppidrett 

FIM Europe hadde 8 planlagte runder i år, på grunn av situasjonen i Europa og andre 
grunner ble kun 4 runder gjennomført.  

Vi har fått ny trener i år: Ivar Hereide Mannsåker. Han er ansvarlig for Utviklingslaget Quad 
og uttak til QxoN. 
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Utviklingslaget har bestått av Christopher Tveråen, Joakim Granli og Lars Holmen. De hadde 
en samling på Lunner Motorklubb sin bane på Stryken i Juli. Der var også Tarald Hellebust, 
Silje Granli og Lasse Hadland med. 

Nasjonale konkurranser 

Det har blitt arrangert 4 Norgescup løp og 2 NM: 

7. mai NC 1 Elgane Msk, 45 førere 

4. juni NC 2 Sykkylven Motocross Klubb, 53 førere 

24. juni NM Speedquad Flittig, 28 førere 

5. August NC 3 NMK A-H, 50 førere 

9. September NM Elgane MSK, 56 førere 

1. Oktober NC 4 Notodden, 61 førere 

Internasjonale mesterskap 

23.- 24. april EM 1 Markelo, Nederland 

21.- 22. mai EM 2 Loket, Tsjekkia 

3.- 4. Juli EM 3 Lange, Estland 

3. – 4. September Kaplice, Tsjekkia 

24. – 25. September QxoN Kramolin, Tsjekkia 
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Roadracing 
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 
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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. 
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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.  

 

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 
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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 

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

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
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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  

• 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 

 

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.  

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

 

 

  

https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000088-5ba835ba86/Nordic_Champ_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000088-5ba835ba86/Nordic_Champ_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000088-5ba835ba86/Nordic_Champ_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000089-ad4a1ad4a4/RETTET_Nordic_OPEN_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000089-ad4a1ad4a4/RETTET_Nordic_OPEN_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
https://2507a7aacd.clvaw-cdnwnd.com/71ba29bd855e1a3b045c4dcda23bb305/200000089-ad4a1ad4a4/RETTET_Nordic_OPEN_2022_FINAL.pdf?ph=2507a7aacd
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Dragbike 
Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2022 bestått av følgende personer:  
Grenleder:  Lin Amundsen 
Grengruppa:  Jens Pettersen (vara) Egil Johnsrud (medlem)  

Sesongen startet i april med seminar for alle utøvere og team, etterfulgt av premieutdeling for 
NM 2021. Det har vært kjørt 5 stevner i 2022, der 4 inngikk i Norgesmesterskapet. 4 stevner 
på Gardermoen Raceway og ett stevnet på Fyresdal (NM). 

Resultater Norgesmesterskapet 2022 

Gruppe 1 (Classic, PCB,ST,TF,SSB,PSM)  Gruppe 2 (ET SB,SGB,SCB) 

1. Wille Skinnars – Pro Comp Bike  1. Arve Myrbostad 
2. Ole Ivar Lybeck – Classic Dragbike  2. Tor Øyvind Østgaard Enger 
3. Kenneth Laget – Pro Comp Bike  3. Bjørnar Engseth 

Gruppe 3 (Juniorbike) 

1. Ole Kristoffer Steen Aas 
2. Tobias Vik 
3. Harry Bruhn (Swe) 

 

I tillegg har norske utøvere hevdet seg godt i det Nordisk Mesterskapet som har blitt kjørt på 
Gardermoen Raceway og Tierp Arena. Norge fikk også to medaljer i European Dragracing 
Series. 
 

Medaljer Nordisk Mesterskap 

Gull:  Jan Sturla Hegre- Top Fuel Bike  
Anders Blanck – Super Street Bike 

Sølv:   Julia Wagner – Super Twin  
Sverre Dahl – Top Fuel Bike   
Kenneth Laget – Super Street Bike 

Bronse:  Matte Bohlin – Super Street Bike 

 

Medaljer European Dragracing Series 

Bronse: Sarah Nerva – Super Gas Bike 
  Ole Kristoffer Steen Aas – Junior Dragbike 

 

Dette året ble historiens første kongepokal delt ut i Dragbike. Dette skjedde under årets 
første stevne på Gardermoen Raceway. Kongepokalen ble delt ut i Classic Dragbike og 
vinner Per Inge Eikåsen. Utdelt av daværende varaordfører i Ullensaker kommune.  
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ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2022  

• Vært representert på alle seksjonsstyremøtene i NMF 
• FIM kurs/konferanse. 1 stevneleder og 1 teknisk FIM lisens 
• Vært representert på Tinget i NMF 
• Utdannet 6 nye tekniske kontrollanter 
• 1 ny Juryformann 
• Nitrometan: Oppgradert alle Fuel-F og Fuel-A lisensierte. Utdannet nye Fuel-F 

utøvere. Vært i møte med DSB for å få fornyet dispensasjonen fra 2023. 
• Organisert utdelingen av kongepokalen  
• Holdt 3 lisenskurs  
• Nordisk Mesterskap 2022, kontrakt med promotor og dialog med Svemo.  
• Representert på Nordisk Møte 
• Bistått Live sending fra banen på Gardermoen Raceway  
• Arrangørportal tilpasset Dragbike 
• Opprettet dialogen med Vinstra, inspisert banen og startet jobben med å få sikker nok 

bane til at MC kan kjøres der. 
• Nordisk møte 2022 
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Track Racing 
Grenens sammensetning og arbeidsform 

Grenleder speedway har vert Tor Arne Vigre og Lina Toppstad har vert vara. 

Grenen har hatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hver klubb i Norge. 

Henning Sveen, Jørn Aasen, Terje Pettersen, Einar Moi, Jarle Evensen, Lina Toppstad og 
Stein Walen. 

Arbeidsgruppen har hatt 6 møter i løpet av 2022 sesongen på Teams. I tillegg til god dialog 
på stevner. Det har vert godt sammarbeid i denne gruppen. 

Vi har hatt ett møte på teams nordisk møte i løpet av 2022 sesongen. 

 
Motorsportkonferanse, arrangørkonferanse, (forbundsting) 

Motorsportkonferansen 

Her regner jeg med det blir 2-3 personer fra hver klubb som deltar nå i November 

Ellers har vi de 2 siste åra hatt denne på Teams 

Arrangørkonferanse 

Denne blei avholdt på Teams i 2022. Blei litt omrokeringer i datoer for løp som krasjet med 
Fime løp. 

Men dette ordnet seg slik at vi fikk arrangert alle løpa våre. 

Forbundsting 

Her var vi 4 stk fra Speedway grenen 2022 

 

Oppsummering sesonger 

2021 Var veldig amputert i forhold til corona for de som kjører ute i Europa. 

2022 Har vert et spennende år for speedwayen, Har hatt bra stevner i Norge, og ikke minst 
hatt mye folk ute og kjørt statusløp både 500 og 85ccm. 

Vi fikk plutselig plass i SON og fikk sendt 3 mann+ reserve til Danmark på 3 dagers varsel. 
Blei 12 plass her. 

EM par blei det 7 plass i finale. 

NM Ind Tim Sørensen DK nr 2 Glenn Moi og 3 Truls Kammhaug 

U 19 Blei det Sølv på Mathias Pollestad 

Vil og gi all honør til Grenland speedway klubb som fikk arrangert NM under nm uka i 2022, 
og fikk vist oss frem i beste sende tid på Nrk 

Andre viktige punkter som bør nevnes i grenrapporten 

Drammen har fått opp banen sin igjen, noe vi er veldig glade for. Disse hadde også ligarunde 
denne sesongen. 
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Elgane har oppgradert banen sin og fått Fime godkjenning på denne. 

Så det er absolutt mye spennende og bra ting som skjer i Speedwayen om dagen. 

Vi har Mathias Pollestad som har kjørt i Polen hele 2022 sesongen, og neste år får vi også 
Espen Sola som også har signert kontrakt i polen, i tillegg til Mathias Pollestad. 

Alle klubbene har veldig fokus i forhold til rekrutering av unge og nye utøvere. Her har vi en 
stor jobb og gjøre. 
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Resultatbørs 
2021 
Norgesmesterskap 
Motocross 

Norgesmesterskap, individuelt 
 
 MX85 MX Junior MX Damer MX Open MX 2 
Gull Adrian Bølviken Elias Auclair Mathea 

Selebø 
Håkon 
Fredriksen 

Håkon 
Fredriksen 

Sølv Marius Nordbø Mats Berg Martine 
Hughes 

Cornelius 
Tøndel 

Cornelius 
Tøndel 

Bronse Christian Thue Adrian Bølviken Oda 
Tøndersen 

Even Heibye Even 
Heibye 

Norgesmesterskap, Speedcross 
 MX85 MX Junior MX Damer MX Open MX 2 
Gull Marius Nordbø Adrian Bølviken Martine 

Hughes 
Even Heibye Even 

Heibye 
Sølv Sebastian 

Karlsen 
Mathias 
Kjørstad 

Martine 
Agard-
Michelsen 

Marcus 
Christensen 

Råg Rindal 

Bronse Leander Bech-
Thunshelle 

Mattias Eide Frida Krokstad Sander 
Agard-
Michelsen 

Sander 
Agard-
Michelsen 

Norgesmesterskap, Lag 
 Junior Senior    
Gull NMK Follo Jevnaker 

Motorklubb 
   

Sølv Lunner 
Motorsport 

Nord-Odal MX 
Klub 

   

Bronse Oslo 
Motorsportklubb 

Enebakk 
Motorsportklubb 

   

 

Trial 

Norgesmesterskap, individuelt 
 Elite Kvinner Junior Veteran 
Gull Sondre Haga Ingveig 

Håkonsen 
Jone Sandvik Werner Ersland 

Sølv Jarand-Mathias 
Gunvaldsen 

Seline Meling Sander Bjoraa Morten Kolstad 

Bronse Håkon Pedersen Huldeborg 
Barkved 

Jonas Jørgensen Bjørn Hovden 

Norgesmesterskap, X-trial 

 Elite Kvinner Junior  
Gull Sondre Haga Ingveig 

Håkonsen 
Sander Bjoraa  

Sølv Håkon Pedersen Huldeborg 
Barkved 

Jone Sandvik  

Bronse Jarand-Mathias 
Gunvaldsen 

Seline Meling Simen Eliassen  
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Norgesmesterskap, lag 
 Senior Junior Kvinner Veteran 
Gull Grimstad 

Trialklubb 
Vaulali 
Trialklubb 

Skiptvet 
Motoraktivitetsklubb 

Osloungdommens 
Motorsenter Trial 

Sølv Osloungdommens 
Motorsenter Trial 

Grimstad 
trialklubb 

Valldal Trialklubb Hobøl Motorklubb 

Bronse Hobøl Motorklubb Kriatiansand 
Trialklubb 

Riska 
Motorsykkelklubb 

Kristiansand 
Trialklubb 

 

Enduro 

Norgesmesterskap, Speed-Enduro 
 Damer Junior Åpen  
Gull Mette Fidje Marcus 

Christensen 
Even Heibye  

Sølv Andrine Olstad Håkon Nohr Magne Klingsheim  

Bronse Vilde Marie Holt Per Kristian 
Svensrud 

Marcus 
Christensen 

 

Norgesmesterskap, individuelt 

 Senior Junior Veteran Damer 
Gull Even Heibye Marcus 

Christensen 
Pål Anders 
Ullevålseter 

Viona Thomassen 

Sølv Håkon Engan 
Karlsen 

Håkon Nohr Lars Olaf Uglestad Anita Pedersen 

Bronse Per Kristian 
Svensrud 

Herman Ask Gjermund Frostad Vilde Marie Holt 

 

Quad 

Norgesmesterskap, invidivuelt 
 Quad junior Quad åpen 
Gull Sigve Sunnanå Christopher Tveråen 

Sølv Emil Edvardsen Lars Holmen 

Bronse Lucas Myklebust Odin Michal Fjelle 

 

Roadracing 

 Superbike Superstock 600 
Gull Ole Bjørn Plassen Sam Love  

Sølv Marius Ripel Jensen Marcus Høston 

Bronse Helge Spjeldnes Renate Jensen 
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Dragbike 

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Gull Hans Olav Olstaf Arve Myrbostad David Harly 

Feltstykke 
Sølv Kenneth Laget Jonathan Edward Faste Rosenlund 
Bronse John Rolfstad Kai Elling Os Theodor Vik 

 

Track Racing 

 Liga NM Individuelt NM Par NM Lag 
Gull Elgane 

Motorsykkelklubb 
Lasse 
Fredriksen 

Glenn Moi og 
Espen Sola 

Oslo 
Motorsportklubb 

Sølv Oslo 
Motorsportklubb 

Mathias 
Pollestad 

Mathias 
Pollestad og 
Truls 
Kamhaug 

Elgane 
Motorsykkelklubb 

Bronse Mjøsa 
Speedwayklubb 

Glenn Moi Tommy Thu og 
Tage Skretting 

Mjøsa 
Speedwayklubb 

 

Norges Cup 
Motocross 

Norges Cup, individuelt 
 MX 85 Jenter  
Gull Rosalita Hovind 

Sølv  

Bronse  

Norges Cup, speedcross 

 MX85 Jenter 
Gull Rosalita Hovind 
Sølv Eina Larsen Kjelsberg 
Bronse Bedine Røsvik 
Norges Cup, lag 
 Damer senior 
Gull Oslo Motorsportklubb 
Sølv Enebakk Motorsportklubb 
Bronse Lunner Motorsport 
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Trial 

Norges Cup, individuelt 
 Elite Kvinner Elite Junior Kvinner junior 
Gull Sondre Haga Ingveig 

Håkonsen 
Jone Sandvik Maria Ersland 

Sølv Jarand-Mathias 
Gunvaldsen 

Huldeborg 
Barkved 

Sander Bjoraa Hanna-Eirin Swart 

Bronse Håkon Pedersen Erika Melchior Jonas Jørgensen Kristiane Blesvik 

 Ungdom  Veteran   

Gull Brage Løvfald Gert Flateland   

Sølv Petter Govertsen Arild Norum   

Bronse Henrik Berge Helge Ruden   

 

Enduro 

Norges Cup 
 Damer Veteran Junior Senior 
Gull Andrine Olstad Eivind Steffensen Gard Brovold Andreas 

Wedding 
Sølv Anita Pedersen Jon Håkon 

Græveg 
Per Einar 
Brovold 

Andre Wold 
Larsen 

Bronse Vilde Marie Holt Ronny Wedding Peder Rygh Andre Eriksrud 

 

Quad 

Norges Cup 
 Damer Junior Open Open B 
Gull Silje Granli Lasse Hadland Joakim Granli Jan Tore 

Briskelund 
Sølv Celina Kasin Sigve Sunnanå Lars Holmen Jonas Vesetrud 

Bronse Malin Sørhaug Iver Hellebust Tarald Hellebust Egidijus Buozis 

 

Roadracing 

 Superbike Superstock 600 Juniorsport 300 Supersport 300 
Gull Arne Viken Andre 

Jørgensen 
Jens William 
Rustad 

Martin Eriksen 

Sølv Marius Naume Endre 
Tråseviken 

Sondre S. 
Flathen 

Mia Rusthen 

Bronse Daniel Grøtting Stein Arild Øye Neo Hansen Desiree Sterner 
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Internasjonale topp 10 sammenlagt plasseringer 
Motocross 

Junior Verdensmester MX125, Håkon Østerhagen 

Europamester MX Damer 125, Martine Hughes 

2. plass EMX250, Kevin Horgmo 

Trial 

Verdensmesterskap, TrialGP Women 

5 plass Ingveig Håkonsen, Skiptvet Motoraktivitetsklubb 

12 plass Huldeborg Barkved, Vaulali Trialklubb 

Verdensmesterskap, Trial2 

5 plass Sondre Gilje Haga, Riska Motorsykkelklubb 

Verdensmesterskap, Trial2 Women 

9 plass Seline Meling, Riska Motorsykkelklubb 

Europamesterskap, senior: 

1 plass Sondre Gilje Haga, Riska Motorsykkelklubb 

4 plass Jarand-Matias Gunvaldsen, Grimstad Trialklubb 

 

Enduro 

Europamesterskap, Over 250 2T: 

6 plass Andre Wold Larsen 

Europamesterskap, Women: 
5. plass Vilde Marie Holt 

Verdensmesterskap, Women: 
7. plass Vilde Marie Holt 

 

Quad 

2. plass EM, Christopher Tveråen 

7. plass Quad of European Nations; Christopher Tveråen, Joakim Granli, Lars Holmen 

Track Racing 

 

  



 

Årsberetning seksjon Motorsykkel 2021-2022  Side 31 
 

2022 
Norgesmesterskap 
Motocross 

Norgesmesterskap, individuelt 
 MX85 MX Junior MX Damer MX Open 
Gull Marius Nordbø Adrian Bølviken Tyra Bäckström Even Heibye 

Sølv Oliver Martinsen Marius Nordbø Mathea Selebø Sander Agard-
Michelsen 

Bronse Jone Brøvig-
Kristiansen 

Elias Auclair Frida Krokstad Joakim Bølviken 

 MX 2 MX85 Jenter   

Gull Even Heibye Elsa Anderson   

Sølv Kenneth 
Gundersen 

Sigrid Rødås   

Bronse Håkon Mindrebø Jenny Engeland   

Norgesmesterskap, Speedcross 

 MX85 MX Junior MX Damer MX Open 
Gull Marius Nordbø Elias Auclair Frida Krokstad Even Heibye 
Sølv Oliver Martinsen Mathias Kjørstad Vilde Marie Holt Sander Agard-

Michelsen 
Bronse Jone Brøvig-

Kristiansen 
Patrick Valbjørn Emilie 

Teppedalen 
Jan Ole Hølen 

 MX 2 MX85 jenter   
Gull Even Heibye Rosalita Hovind   
Sølv Sander Agard-

Michelsen 
Sigrid Rødås   

Bronse Elias Auclair Lykke Elise 
Lunderød 

  

Norgesmesterskap, lag 
 Junior Senior   
Gull NMK Follo Nord-Odal MX 

Klubb 
  

Sølv MK Trondhjem Lier 
Motorsportklubb 

  

Bronse Oslo 
Motorsportklubb 

Oslo 
Motorsportklubb 
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Trial 

Norgesmesterskap, individuelt 
 Elite Kvinner Junior Veteran 
Gull Sondre Haga Huldeborg 

Barkved 
Sander Bjoraa Werner Ersland 

Sølv Mats Nilsen Seline Meling Jonas Jørgensen Rune Vehus 

Bronse Jarand-Mathias 
Gunvaldsen 

Ingeborg 
Bergersen 

Sindre Kjos Morten Kolstad 

Norgesmesterskap, lag 
 Senior Junior Kvinner Veteran 
Gull Grimstad 

Trialklubb 1 
Grimstad 
Trialklubb 

Skiptvet 
Motoraktivitetsklubb 

Osloungdommens 
Motorsenter Trial 

Sølv Vaulali Trialklubb Søgne Trialklubb Vestkant Trial 2 Kristiansand 
Trialklubb 

Bronse Hobøl Motorklubb Hobøl 
Motorklubb 

Valldal Trialklubb 1 Hobøl Motorklubb 

 

Enduro 

Norgesmesterskap, Superenduro 
 Damer Veteran Junior Senior 
Gull Vilde Marie Holt Pål Anders 

Ullevålseter 
Marcus 
Christensen 

Even Heibye 

Sølv Andrine Olstad Øystein Kjørstad Per Kristian 
Svensrud 

Marcus 
Christensen 

Bronse Malene Seljeseth Jostein Såkvitne Aleksander 
Kalbekkdalen 

Per Kristian 
Svensrud 

 

Quad 

Norgesmesterskap, invidivuelt  
 Quad junior Quad åpen Quad damer 
Gull Alexander Kasin Christopher Tveråen Silje Granli 

Sølv Iver Hellebust Joakim Granli Celina Kasin 

Bronse Lucas Myklebust Lars Holmen Malin Sårhaug 

 

Roadracing 

 Superbike Superstock 600 Supersport 300 
Gull Marius R. Jensen Marcus Høston Trond Tøsdal 
Sølv Helge Spjeldnes Terje Valaker Troy Sem 
Bronse Daniel Grøtting Åge E. Herje Desiree Sterner 
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Dragbike 

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Gull Willi Skinnars Arve Myrbostad Ole Kristoffer Aas 
Sølv Ole Ivar Lybeck Tor Øyvind Enger Tobias Vik 
Bronse Kenneth Laget Bjørnar Engseth Harry Bruhn (SWE) 

 

Track Racing 

 Liga NM Individuelt NM Par NM Lag 
Gull Elgane 

Motorsykkelklubb 
Tim Sørensen 
(DK) 

Glenn Moi og 
Espen Sola 

Elgane 
Motorsykkelklubb 

Sølv Oslo 
Motorsportklubb 

Glenn Moi Tommy Thu og 
Tage Skretting 

NMK 
Kristiansand 

Bronse NMK 
Kristiansand 

Truls Kamhaug Jørgen Lystad 
og Sander 
Fossmo 

Oslo 
Motorsportklubb 

 

Norges Cup 
Motocross 

Norges Cup, lag  
 Damer senior Damer junior 
Gull MK Trondhjem MK Trondhjem 
Sølv Enebakk Motorsportklubb NMK Elverum 
Bronse Jevnaker Motorklubb Enebakk Motorsportklubb 

 

Trial 

Norges Cup, individuelt 
 Elite Kvinner Elite Junior Kvinner junior 
Gull Sondre Haga Huldeborg 

Barkved 
Jonas Jørgensen Kristiane Blesvik 

Sølv Jarand-Mathias 
Gunvaldsen 

Erika Melchior Sindre kjos Sigrid Stavseng 

Bronse Mats Nilsen Ingeborg 
Bergersen 

Eivind Hognastad Emma Sofie 
Nybråten 

 Ungdom  Veteran   

Gull Henrik Horve Helge Ruden   

Sølv Cato Hetland Arild Norum   

Bronse Håkon Overaa Gert Flateland   
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Quad 

Norges Cup 
 Damer Junior Open Open B 
Gull Celina Kasin Alexander Kasin Joakim Granli Jan Tore 

Briskelund 
Sølv Malin Sørhaug Iver Hellebust Tarald Hellebust Jonas Vesetrud 

Bronse Maiken Sørhaug Lucas Myklebust Christopher 
Tveråen 

Bjørn Ivar 
Rødland 

 

Roadracing 

 Superbike Superstock 600 Juniorsport 300 
Gull Kristian 

Skjørshammer 
Eirik Sem Oscar Bolin 

Sølv Benjamin Storsveen Christian Hansen Lisa Salö 
Bronse Arnstein Jårvik Odin Høiaas Fredrik Storli 

 

 

Internasjonale topp 10 sammenlagt plasseringer 
Motocross 

Europamesterskap: 

EMX Women Europamester  Mathea Selebø 

4. plass VM MX2   Kevin Horgmo 

EMX250 3. plass   Cornelius Tøndel 

EMX250 7. plass   Håkon Østerhagen 

EMX2T 2. plass   Håkon Østerhagen 

Lag-EM WMXoEN 5. plass  Martine Hughes og Matea Selebø 

Verdensmesterskap: 

MXW 8. plass    Martine Hughes 

 

Trial 

Verdensmesterskap, TrialGP Women: 

5. plass Huldeborg Barkved 

9. plass Erika Melchior 

Verdensmesterskap, Trial2 

1. Sondre Haga 

Verdensmesterskap, lag Women: 

4. plass Ingveig Håkonsen, Huldeborg Barkved, Erika Melchior 
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Verdensmesterskap, lag herrer: 

5. plass Sondre Haga, Mats Nilsen, Jarand-Mathias Gunvaldsen 

Verdensmesterskap, lag challenge: 

2. plass Seline Meling, Andreas Jørgensen 

Europamesterskap, Trial EC: 

4. plass Jarand-Mathias Gunvaldsen 

Europamesterskap, Junior Cup: 

2. plass Jone Sandvik 

6. plass Sander Bjoraa 

7. plass Andreas Jørgensen 

Europamesterskap, Youth: 

4. plass Jonas Jørgensen 

 

Enduro 

Europamesterskap, Junior1: 

6. plass Håkon Nohr 

Europamesterskap, Junior2: 

10. plass Alexander Kalbekkdalen 

Europamesterskap, Women: 

2. plass Vilde Marie Holt 

7. plass Viona Thomassen 

Verdensmesterskap, Women: 
7. plass Vilde Marie Holt 

 

Quad 

Europamesterskapet: 

2. plass: Christopher Tveråen 

4. plass: Joakim Granli 

Quad of Euorpean Nations: 

7. plass: Christopher Tveråen, Joakim Granli, Lars Holmen 
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Dragbike 

Medaljer European Dragracing Series: 

Bronse: Sarah Nerva – Super Gas Bike 

  Ole Kristoffer Steen Aas – Junior Dragbike 

 

Track Racing 

EM Par, 7. plass 

U19 Mathias Pollestad 2. plass 

 

  



 

Årsberetning seksjon Motorsykkel 2021-2022  Side 37 
 

Rapportering handlingsplan 2020-2022 
Seksjonens handlingsplan baserer seg på forbundets langtidsplan NMF Vil og NMF Skal, 
med de tilpasninger som kreves for arbeid i seksjonen.  

Oppsummering måloppnåelse handlingsplan 
Oversikten viser hovedmål i de 4 satsningsområdene. Fargene beskriver status på målene; 

Grønt: Ferdigstilt 

Gult: Iverksatt, ikke ferdigstilt 

 

Bedre motorsportanlegg og flere næranlegg 

 

 

3 - BEDRE MOTORSPORTANLEGGOG FLERE NÆRANLEGG.

3.1 - Gi klubber tilgang til 
kompetanse for utvikling av 

eksisterende og etablering av 
nye motorsportanlegg.

3.4 - Etablere Norges første 
anlegg for elektriske kjøretøy.

3.2 - Baner tilpasset 
aktivitetsnivå og alder.

3.5 - Etablere flerbruksanlegg 
der folk bor.

3.3- Etablere anleggsplan for motorsporten i Norge.

5 - HØY SPORTSLIG KVALITET I ALLE LEDD.

5.1 - Rekruttere og utdanne 
flere trenere i alla klubber.

5.3 - Etablere gode trenings- og 
delingskulturer i hele 

motorsporten.

5.2 - Kompetansemiljø og 
pådriver innenfor overgang til 

elektrisk motorsport.

5.4 - Vinnerkultur og 
landslagstilbud av internasjonal 

standard.

6 - KLUBBEN I MITT HJERTE.

6.1 - Bærekraftig og effektiv 
klubbdrift.

6 .3 - Rekruttering og utdanning 
av gode frivillige og ledere.

6 .2 – Aktiviteter og 
arrangementer med høy 

kvalitet.

B4 - Utviklingsmodell med 
kompetansebehov tilpasset 

nivå.

4 - ALLE MED.

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

nettverk og kjønnsnøytrale 
miljøer.

4.3 - Attraktivt og inkluderende 
tilbud på alle ambisjonsnivåer.

4.2 - Motorsport hele livet.

4.4 - Rekruttere flere til 
motorsporten gjennom trygge 

lavterskel tilbud til barn og 
unge.

                     
         
                  

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

3.1.tp1 MC Seksjonen skal i perioden �lre�elegge for å få inn elektriske kjøretøy i eksisterende anlegg. De�e innebærer: Styret 2021-2022 X

Gjennomføre kartlegging av hvilke anlegg som er/ikke er �lre�elagt for elektriske kjøretøy X

Etablere og/eller kommunisere hvilke krav som s�lles i forbindelse med slik �lre�elegging X

Gjennomføre kurs/opplæring i �lre�elegging av eksisterende anlegg for elektriske kjøretøy X

Etablere en plan for �lre�elegging for elektriske kjøretøy i anlegg som ligger under MC seksjonen X

3.1.tp2 Legge �l re�e �l å være med å kny�e kontakter internasjonalt, enten via seksjonsstyret, eller med grenansvarlige, slik at
lokale klubber får �lgang �l internasjonale ressurser og arbeidsresultater som bidrar �l større sikkerhet for utøvere og 
personell.

Styret 2021-2022 X

3.1tp3 MC seksjonen skal i perioden �lre�elegge for elektriske drevne kjøretøy i alle grener. X

Måltall: Det skal være ladefasiliteter på alle eksisterende motorsportanlegg i Norge X

         
           

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

3.2.tp1 Være pådriver for at man lokalt ser fordeler med å dele erfaringer og kompetanse klubbene imellom. Åpenhetskultur på 
tvers av klubber og regioner for at alle kan �lre�elegge ak�viteter for alle aldersgrupper i de forskjellige grener

Styret 2021-2022 X

3.2.tp2 MC seksjonen skal være pådriver for å ha hensiktsmessig kompetanse i banegruppa med spesialkomeptanse for 
lavhas�ghetsanlegg �lpasset alle aldre

Styret 2021-2022 X
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Seksjonen har i perioden jobbet med kartlegging av eksisterende anlegg, både på generelt 
plan, samt i forbindelse med utvikling og tilrettelegging for elektrisk motorsport på 
eksisterende anlegg. Arbeidet med utvikling og etablering av anlegg tilrettelagt for elektrisk 
motorsport er noe som skal videreføres også til neste periode og ses i sammenheng med 
forbundets overordnede arbeid. Det knyttes også kontakter med nordiske og andre aktører 
for å bidra til økt kompetanse på dette området. Det er også ansatt en anleggskonsulent og 
en bærekraftrådigver i administrasjonen, som i samarbeid med seksjonen skal jobbe videre 
med både utvikling av eksisterende anlegg, samt etablering av nye anlegg både for 
elektriske og fueldrevne kjøretøy.  

Det er utarbeidet et nytt digitalt anleggsregister i løpet av perioden, med oversikt over alle 
anlegg. Dette arbeidet skal også videreføres inn i neste periode.  

Dagens baner og anlegg er i stor grad tilpasset både aktivitetsnivå og alder, samt at det er et 
flertall av anleggene som benyttes til mer enn en gren i seksjonen.  

  

         
    

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

3.3.tp1 MC seksjonen skal i perioden utvikle en anleggsplan som ivaretar alle grener Styret 2021-2022 X

3.3.tp2 MC seksjonen skal i perioden bistå klubbene i å utvikle lokale anlegg som passer for flere grener Styret 2021 X

               

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

3.4.tp1 MC seksjonen skal i perioden jobbe for etablering av motorsportanlegg for elektrisk drevne kjøretøy i bynære strøk.
De�e innebærer

Styret 2021-2022

Kartlegge hvor det er aktuelt å etablere anlegget X

Gå i dialog med lokale myndigheter mhht reguleringsplaner og �llatelser X

Kartlegge hvilke klubber som har planer for eller kan tenke seg å være involvert i et slikt prosjekt X

Vurdere hvordan en slik etablering kan finansieres X

Etablere en skisse for krav �l et slikt anlegg (nødvendig tomtestørrelse, krav �l tekniske installasjoner og annen 
infrastruktur, dri�smodell, osv.)

X

Måltall: Prosess igangsa� for å etablere et anlegg for elektriske kjøretøy i løpet av perioden X

                              

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

3.5.tp1 MC seksjonen skal s�mulere klubber �l ak�vt å delta i idre�ens samarbeidsutvalg lokalt med den hensikt å jobbe inn MC 
sporter i fleridre�sanlegg. De�e innebærer

Styret 2021-2022

MC seksjonen skal være representer i samarbeidsutvalgsmøter der flerbruksanlegg er på agendaen X

Pådriver i kommunikasjon med NIFs utvalg for flerbruksanlegg X

Sørge for at lokale myndigheter får kunnskap om MC sport og dens omfang X

Måltall: MC grenene skal ila perioden vurderes på lik linje med andre idre�er innen NIF ved vurdering om etablering av 
fleridre�sanlegg.
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Alle med 

 

 

 

 

Det er jobbet med og skal videreføres inn i neste periode at alle medlemmer i motorsporten 
opplever gode miljøer og positive opplevelser når de utøver sin idrett. Fokuset skal være 
rettet mot alle aldersgrupper, men også ha særlig fokus på den unge medlemsmassen og 
hvordan forbundet kan holde på disse med motorsport hele livet.  

                     
         

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

4.1.tp1 MC seksjonen skal jobbe for engasjement i organisasjonen fra yngre medlemmer. De�e innebærer Styret 2021-2022

Det skal i perioden etableres et fora for ungdomsrepresentantene der de ulike seksjoner og grener kan utveksle erfaring X

Det skal etableres en mal for ungdoms CV i samarbeid med NMF adm X

Det skal etableres og gjennomføres et mentorprogram for unge ledere i samarbeid med NMF adm X

Et styremedlem i seksjonen skal ha ansvar for ungdomsrepresentantene X

Måltall: Ungdomsrepresentanten møter i valgte fora på minimum 70% av gjennomførte møter X

Minimum fire unge ledere skal ha gjennomført mentorprogram. Fora for ungdomsrep skal avholde minimum 4 møter per 
år med faglig og sosialt innhold som er verdiskapende for ungdom

X

4.1.tp2 Høy trivselsfaktor gir bedre sportslig kvalitet og måloppnåelse. De�e innebærer: Styret 2021-2022

MC seksjonen skal være pådriver for å sikre trivsel i alle miljøer X

Arbeidet skal ha som målse�ng å bevisstgjøre den enkelte, både utøver og funksjonær, på å være imøtekommende, dele
mer av kunnskap og ferdigheter, og at man all�d opptrer posi�vt og hjelpende, både utøvere imellom og mellom utøver 
og funksjonærer.

X

Måltall: Samtlige medlemmer skal føle at de er den av et inkluderende miljø X

                         
       

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

4.2.tp1 Motorsport bidrar �l å holde både kropp og hodet ungt. Vår påstand er at idre�en gir samfunnsøkonomisk gevinst, 
og således er det av samfunnsmessig verdig å beholde utøvere, funksjonærer og frivillige ak�ve i klubbene. De�e 
innebærer:

Etablere krav �l klubbene for sportslige og sosiale ak�viteter �lpasset alder og ambisjonsnivå X

Måltall: Minimum 50% av klubbene �lfredss�ller kravene X

4.2tp2 MC seksjonen skal i perioden legge �l re�e for at eldre utøvere bidrar med sin kompetanse innad i egen klubb. 
De�e innebærer:

Etablere nye møteplasser hvor eldre utøvere føler seg inkludert og som oppleves som meningsfylt X

Måltall: Etablere en mal for møteplass for eldre utøvere som minimum 30% av klubbene tar i bruk X

             
                   

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

4.3.tp1 MC seksjonen skal jobbe for at alle grener har �lbud om lavkost klasser som ledd i sin rekru�ering. I �llegg skal 
seksjonen legge �l re�e for a�rak�ve ak�vitets�lbud �lpasset det moderate ambisjonsnivået. De�e innebærer:

Styret 2021-2022

Informere og følge opp at klubbene har kunnskap om idre�ens mulighet for medlemskap �l 50 kroner. X

Informere og følge opp at klubbene har kunnskap om muligheten for innkjøp av utlånsutstyr gjennom 
utlånsordningen �l NIF/NMF

X

Etablere halvårlige by�edager for brukt utstyr innenfor geografiske områder – samarbeid mellom flere klubber X

Etablere trenings -/konkurranseformater �lpasset medlemmer med moderat ambisjonsnivå, også veteraner X

Seksjonen skal i samarbeid med utvalgte klubber etablere ak�viteter i og på tvers av grenene �lpasset 
aldersgrupper/ambisjonsnivå

X

            
          

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

4.4.tp1 MC seksjonen skal jobbe for å få �lbud om Minimoto og andre egnede grener for barn og unge. Det skal være enkelt å prøve 
motorsport, baner skal være �lpasset unge utøvere og klubbene skal ha kompetente barne -/ungdomstrenere. Barn og unge 
skal bli kjent med motorsporten gjennom gode profiler og posi�v kommunikasjon. Klubbene skal prioritere godt lokalt 
informasjonsarbeid. De�e innebærer:

Styret 2021-2022

Kartlegge hvilke grener som er aktuelle for barn/unge X

Kartlegge geografisk aktuelle baner for utøvelse av Minimoto og �lsvarende X

Utvikle og etablere trenings -/konkurranseformater for Minimoto og �lsvarende X

Informere og følge opp at klubbene jobber ak�vt med å �lpasse ak�viteter �l barn og unge X

Bidra �l posi�v kommunikasjon lokalt om at motorsport er en a�rak�v idre� for barn og unge X

Seksjonen skal utvikle rekru�eringskampanjer/ -ak�viteter for bruk i klubbene X

Måltall: Øke antall medlemmer (barn/unge) med minimum 15% i hver gren. Etablert minimum e� ny� trenings -
/konkurranseformat for Minimoto og �lsvarende
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Det har blitt gjennomført lederkurs for ungdom, noe som også skal fortsettes med inn i neste 
periode.  

Det oppleves at seksjonens klubber er flinke til å utvikle møteplasser og arrangementsformer 
som er tilpasset aktivitet i alle aldre og ambisjonsnivå.  

 

Høy sportslig kvalitet i alle ledd 

 

 

 

 

Det har vært gjennomført flere store endringer i NMFs kursgjennomføring i løpet av perioden. 
Noe som en konsekvens av pandemien og hvilke nye behov som har dukket opp i kjølvannet 
av den, samt at det har vært behov for videreutvikling av kurs og utdanningen forbundet har. 

        

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

5.1tp1 MC seksjonen skal i samarbeid med regioner �lby trenerkurs nivå 1 �l klubbene. De�e innebærer: Styret 2021-2022 X

Kartlegge hvilke klubber i MC seksjonen som ikke har en eller flere trenere med godkjent kurs nivå 1 og som er ak�ve 
trenere i klubb

X

Måltall: Samtlige klubber innen MC seksjonen skal minimum ha en ak�v trener på nivå 1 i sin klubb. X

5.1tp2 MC seksjonen skal i samarbeid med regioner �lby trenerkurs nivå 2 og 3 årlig. De�e innebærer: Styret 2021-2022 X

Kartlegge hvilke klubber i MC seksjonen som ikke har en eller flere trenere med godkjente kurs på nivå 2 og nivå 3, og 
som er ak�ve trenere.

X

Måltall: MC seksjonen skal �lby minimum e� kurs for både nivå 2 og 3 trenere årlig. X

            

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

5.2.tp1 MC seksjonen skal jobbe for å få grenene �l å se mulighetene som ligger i å kunne �lby elektriske kjøretøy. De�e 
innebærer:

Styret 2021-2022

Informere klubbene om at fram�dens medlemmer er oppta� av bærekra�ige løsninger og at ny teknologi vil være en 
del av fram�dens motorsport

X

Kartlegge antall ak�viteter/arrangementer for elektrisk kjøretøy innen hver enkelt gren X

Måltall: Sørge for at hver klubb har utpekt en bærekra�ansvarlig. Øke antall ak�viteter/arrangementer for elektriske 
kjøretøy med 50% innen hver enkelt gren

X

            

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

5.3.tp1 Være pådriver for at man ser fordeler med å dele erfaringer kompetanse klubbene imellom, samt på tvers av 
seksjoner. Kulturen skal være preget av åpenhet og viljen �l å gjøre hverandre gode. De�e innebærer:

Styret 2021-2022

Kartlegge hvilke fagområder/grener hvor det er størst behov for deling av kompetanse X

Pådriver for å etablere temabaserte digitale og fysiske møteplasser for deling av kompetanse X

Måltall: En utpreget delingskultur er etablert i seksjonen X

5.3tp2 MC seksjonen skal i sin idre�slige satsning fremme verdier og delingskultur for å utvikle seksjonens prestasjonskultur. 
De�e innebærer:

Styret 2021-2022

Levendegjøre forbundets verdier gjennom pådriver for etablering av et verdiprogram X

Re�lede personer som bryter med forbundets verdier X

Bidra opp mot toppidre�sgruppa med innsikt og kompetanse for å etablere temabaserte digitale og fysiske 
møteplasser innen toppidre� for deling av kompetanse

X

Måltall: Implementere forbundets verdiprogram i grenene. Sørge for at tre nye utøvere blir s�pendutøvere på 
Olympiatoppen

        

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

5.4.tp1 MC seksjonen skal �lre�elegge for utøvere som ønsker å nå toppen innen sin idre�. De�e innebærer: Styret 2021-2022

Bistå toppidre�sgruppa med løpende kartlegging av talenter innen hver gren X

Måltall: Samtlige talenter i seksjonen skal bli se� og vurdert av toppidre�sgruppa X

5.4tp2 Toppidre�en og breddeidre�en er gjensidig avhengig av hverandre og MC seksjonen skal sørge for at det skapes en felles 
forståelse for de�e. De�e innebærer:

Styret 2021-2022

Fremheve toppidre�sutøvere som gode forbilder X

Måltall: Samtlige toppidre�sutøvere skal være forbilder og kjent for medlemmene X



 

Årsberetning seksjon Motorsykkel 2021-2022  Side 41 
 

Det har i perioden vært gjennomført kurs for trener 1, ikke 2 og 3. Seksjonen skal jobbe 
videre med dette i neste periode i samarbeid med NMFs administrasjon.  

Kompetanse om elektrisk kjøretøy og opparbeidelse av dette skal tas med videre inn i 
arbeidet for neste periode.  

Det oppleves at det er en god trenings- og delingskultur i forbundet som seksjonen ønsker å 
videreføre inn i neste periode, utvikle nye møteplasser på tvers av klubber og grener som 
kan bidra inn i dette gode arbeidet. Det er viktig at alle etterlever forbundets verdier og 
holdninger.  

Toppidretten i NMF drives på overordnet plan. Seksjonsstyret har hatt god dialog med 
toppidrettssjef og toppidrettsgruppa igjennom perioden, med månedlige statusoppdateringer 
og deltagelse i flere av gruppemøtene. Resultater i løpet av perioden viser at NMFs 
toppidrettsarbeid er på god vei i riktig retning.  

 

Klubben i mitt hjerte 

 

 

 

 

Klubber i seksjonen har tatt godt imot kvalitetsklubbkonseptet (nå kalt klubbutvikling) og et 
stort antall har deltatt og gjennomført samlingene og arbeidet som hører med til dette 

       

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

6.1.tp1 MC seksjonen skal være en pådriver for at klubbene gjennomfører konseptet kvalitetsklubb. De�e innebærer: Styret 2021-2022 X

Promotere fordele med kunnskap om god klubbdri� X

Måltall: 20% av seksjonens klubber skal ha gjennomført nivå 1 av kvalitetsklubb i perioden

           
          

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

6.2.tp1 MC seksjonen skal i perioden �lre�elegge for større arrangementer og internasjonale løp i Norge. De�e innebærer Styret 2021-2022

Bidra �l erfarings -/kompetanseutveksling mellom arrangørklubber, også på tvers av seksjoner og landegrenser X

U�ordre og mo�vere utvalgte klubber �l å utvikle og påta seg større arrangementer X

Måltall: Sørge for implementering av arrangement -/ak�vietetshåndbøker i arrangørklubber, samt erfarings -
/kompetanseutveksling mellom arrangørklubber. Bidra �l å etablere e� ny� stort arrangement i Norge i perioden

X

                    

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

6.3.tp1 MC seksjonen skal bidra �l at det fortløpende arrangeres seminarer for frivillige og ledere for å styrke klubbenes 
samlede ak�viteter. De�e innebærer

Styret 2021-2022

Bidra med kartlegging av behov for kompetanse for frivillige og ledere i respek�v gren X

Måltall: Til enhver �d er nok frivillige og ledere �l å gjennomføre ak�viteter for klubbenes medlemmer X

 
          

# Tiltak og prosjekter Ansvarlig Tidsramme STATUS

6.4.tp1 MC seksjonen skal jobbe ak�vt for implementering av utviklingstrappen for NMF. De�e innebærer: Styret 2021-2022 X

Mo�vere klubbene �l å bruke NMFs utviklingstrapp i sine ak�viteter

Måltall: Samtlige klubber skal beny�e NMFs utviklingstrapp ved utløp av perioden

6.4tp2 MC seksjonen skal i perioden �lre�elegge for at grenene utvikler en fadderordning for yngre kjørere som har som hensikt å 
beny�e eldre erfarne kjørere som trenere. De�e innebære:

Styret 2021-2022 X

Etablere en fadderordning med mål og hensikt for utvikling av yngre kjørere

Måltall: Samtlige grener skal ha implementert fadderordning innen utløp av perioden.
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prosjektet. Klubbutviklingen fortsetter også inn i neste periode og seksjonen oppfordrer alle 
klubber til å melde sin interesse og delta her.  

I perioden er det vært gjennomført både store nasjonale arrangementer og noen 
internasjonale arrangementer i Norge av våre klubber. NM-veka ble i 2021 gjennomført i 
Sarpsborg og i 2022 i Skien med gode arrangementer fra våre klubber. Det har også vært 
arrangert et europamesterskap i Track Racing U23, samt flere nordiske mesterskap i løpet 
av perioden. Det jobbes også med planlegging av flere internasjonale arrangementer i Norge 
for 2023 og 2024. 

Viktigheten av frivillighet har alltid vært tydelig i idretten, men som i resten av idretten er det 
også vanskeligere i motorsporten og rekruttere frivillige. Det har vært jobbet med dette fra 
flere hold i løpet av perioden, og det skal jobbes videre med dette i den neste perioden.  

 

 



 
Seksjonsårsmøter 2022 
Saksforslag 

·Pl$IC pov"J /1 l. /Pl -'-f. 
 

;Norges 
Motorsportforbund 

 
 

Alle forslag må sendes til nmf@nmfsport.no innen 11. oktober 2022, kl.: 23:55. Forslagene må sendes 
elektronisk ved bruk av dette skjemaet. Svært omfattende forslag kan leveres som vedlegg til 
skjemaet. Skriv i tilfelle "Se vedlegg: [filnavn]"i feltet for saksforslag. Forslag som skal fremmes må være 
å anse som årsmøtesak. 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 
av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor forslaget er 
behandlet skal legges ved. 

 
 
 

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag - Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema. 

Ansvarlig klubb: Borg MCK Dato 10.10.22 

Forslagsstillers navn: Stig Hansen Sted Rudskogen 

Type forslag: Forslag handlingsplan 

Forslag budsjett 

Annet x 

 
 

l  
Forslagets ordlyd: 
 

Årsmøtet ber det nye seksjonsstyret arbeide opp mot forbundsstyret for en endret prismatrise på 
lisenser. 
 

Etter 30.06. hvert år halveres kontingentprisen. Etter 30.09. hvert år betales ¼ kontingent. 

Begrunnelse: 
 

Lisensen løper fra 1. januar til og med 31. desember hvert år. 
Det er urimelig at det skal være samme pris gjennom hele året. 
Forslaget vil bidra til at det vil løses flere lisenser senere i året, enn det gjør i dag 
Bidrar til å redusere feil bruk av kom og prøv lisensen på tampen av året 
Bidrar til at man ikke mister potensielle medlemmer som velger å vente til neste år for å løse lisens i 

slutten av året. 
Det er dårlig økonomi for klubben - tapte treningsavgifter - at noen velger å vente på neste sesong før 

de løser lisens. 

 
 
Skjemaet skal sendes til administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 11. oktober 2022 kl.: 23:55. NB! 
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble ve.dtatt å 
sende inn. 

mailto:nmf@nmfsport.no
mailto:nmf@nmfsport.no
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1. Strukturen i NMF sitt planarbeid 
Forbundet vil for kommende periode benytte samme struktur i sitt planarbeid som Norges 
Idrettsforbund allerede har iverksatt. Det gjør arbeidet med utforming og oppfølging enklere og 
ikke minst vil NMF gjennom en slik tilnærming styrke kraften i utviklingsarbeidet i hele 
idrettsbevegelsen. 
 
NMF VIL er strategien til forbundet for den neste 4-års perioden og NMF SKAL er forbundet 
operasjonalisering av strategien. Alle organisasjonsledd lager sine handlingsplaner som en del av 
operasjonaliseringen av strategien. 
 

 
 
Planarbeidet i organisasjonsleddene skal utvikles slik at de dekker organisasjonsleddets mål og 
tiltak for å støtte opp under forbundets strategi. 
 

2. Misjon, visjon og verdigrunnlag 
 

2.1 Misjon 
Vår misjon samler oss rundt det som er kjernen i NMFs virksomhet. Den beskriver hvorfor vi er til 
og setter rammer for vår virksomhet. Misjonen representerer også en samlet ambisjon for NMF. 
 

 
 
Vi betyr alle som er involverte i sporten 
Aktivitet er all tilrettelegging for best mulig gjennomføring av trening og konkurranse 
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Førsteklasses er et uttrykk for høy kvalitet/høyeste mulig kvalitet ut fra forutsetninger 
Motorsportutøvere, avhengig av alder og ambisjonsnivå, er alltid den viktigste personen i vårt 
arbeid.  
 

2.2 Visjon 
Visjonen vår er vårt felles fremtidsbilde. Den beskriver en ønsket situasjon for forbundet så 
konkret som mulig og skal representere noe vi alle kan relatere oss til og som skaper energi som 
bidrar til at vi kommer nærmere fremtidsbildet vårt. Visjonen vår skal være ambisiøs og 
oppnåelig, en ledestjerne i hverdagen. 
 

 
 
Vi tror at veien til det norske folk må gå via en samlet og kraftfull norsk motorsport og at 
samfunnsmessige endringer og fokus på bærekraftige løsninger gjør det viktigere enn noen gang 
å påvirke besluttende myndigheter gjennom å snakke med en kraftfull stemme, stemmen til 
motorsportfolket. Vi skal skape motorsportglede for alle, til glede for det norske folk. 
Motorsportglede skal også skapes gjennom utvikling av tilbudet til klubber og motorsportutøvere, 
innenfor rammene av norsk idrett.  
 

2.3 Verdigrunnlag 
Verdigrunnlaget vårt skal være byggesteinene i vårt arbeid med å skape gode fellesskap og 
utviklende miljøer. De skaper verdi på tvers av motorsporten når vi alle bidrar til å holde de i 
hevd. Vi skal bære våre verdier med stolthet i visshet om at vi er med på noe større – å bygge en 
kultur som preges av positivitet og respekt – motorsportkulturen. 
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STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER 

3. Bedre motorsportanlegg og bedre næranlegg 
NMF vil at alle motorsportanlegg gir et godt kvalitativt tilbud og at flere anlegg bygges der folk 
bor. 
 

3.1  Gi klubber tilgang til kompetanse for utvikling av eksiterende og 
etablering av nye motorsportanlegg 

NMF vil etablere og utvikle et kompetansemiljø for motorsportanlegg. Fagmiljøet vil forankres i 
forbundets administrasjon og miljøet vil knytte til seg eksisterende kompetanse i NMF og ekstern 
kompetanse der dette er hensiktsmessig herunder NIFs strategiske anleggsatsning. NMF vil 
gjennom etableringen styrke klubbenes aktiviteter knyttet til utvikling og drift av egne anlegg. 
 
 

3.1.1 Tiltak  
MC Seksjonen skal i perioden tilrettelegge for å få inn elektriske kjøretøy i eksisterende anlegg. 
Dette innebærer: 
 

- Fortsette arbeidene med kartlegging av hvilke anlegg som er/ikke er tilrettelagt for 
elektriske kjøretøy. 

- Kommunisere hvilke krav som stilles i forbindelse med slik tilrettelegging. 
- Gjennomføre kurs/opplæring i tilrettelegging av eksisterende anlegg for elektriske 

kjøretøy (Her avventer innspill fra FIM ift. regelverk og organisering).  
 
Måltall: Det skal jobbes for at det er ladefasiliteter på flere eksisterende motorsportanlegg i 
Norge. 
  

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Seksjonsstyreleder i 
samarbeid med 
administrasjonen  

2023-2024  

 
 

3.1.2 Tiltak 
Legge til rette til å være med å knytte kontakter internasjonalt, enten via seksjonsstyret, eller med 
grenansvarlige, slik at lokale klubber får tilgang til internasjonale ressurser og arbeidsresultater 
som bidrar til større sikkerhet for utøvere og personell. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Seksjonsstyreleder i 
samarbeid med 
administrasjonen og 
banegruppa  

2023-2024  
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3.1.3 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden tilrettelegge for elektriske drevne kjøretøy i flest mulig grener. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2023  

 
3.2  Baner tilpasset aktivitetsnivå og alder. 

NMF vil at eksisterende og nye motorsportanlegg legger til rette for diversifisert bruk slik at alle, 
uavhengig av nivå og alder, har god tilgjengelighet på treningsarenaer tilpasset sitt behov. Dette 
skal oppnås ved at anleggene i større grad legger til rette for aktiviteter tilpasset en naturlig 
utvikling hos utøveren. 
 

3.2.1 Tiltak 
Være pådriver for at man lokalt ser fordeler med å dele erfaringer og kompetanse klubbene 
imellom. Åpenhetskultur på tvers av klubber og regioner for at alle kan tilrettelegge aktiviteter for 
alle aldersgrupper i de forskjellige grener. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Grenansvarlige i samarbeid 
med banegruppa 2023-2024  

 
3.2.2 Tiltak 

MC seksjonen skal være pådriver for å ha hensiktsmessig kompetanse i banegruppa med 
spesialkompetanse for lavhastighetsanlegg tilpasset alle aldre. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Seksjonsstyreleder i 
samarbeid med 
administrasjonen og 
banegruppa 

2023-2024  

 
3.3  Etablere anleggsplan for motorsporten i Norge. 

NMF vil etablere en anleggsplan for utvikling av eksisterende og nye anlegg. Planen skal 
utarbeides i nært samarbeid med klubber og andre anleggseiere/-drivere. Det er en målsetting at 
flere anlegg skal kunne benyttes av flere grener og at nye anlegg møter krav til effektiv drift og 
kvalitet. 
 

3.3.1 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden videreføre arbeidet med anleggsregisteret i samarbeide med 
administrasjonen.  
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder 2023-2024  
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3.3.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden bistå klubbene i å utvikle lokale anlegg som passer for flere grener. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Grenansvarlige i samarbeid 
med banegruppa  2023-2024  

 
3.4  Etablere Norges første anlegg for elektriske kjøretøy. 

NMF vil etablere et anlegg som er reservert for bruk av kjøretøy med elektrisk drift. Elektrisk 
drevne kjøretøy har positive miljømessige aspekter som åpner for at det kan plasseres i 
nærheten av by eller tett befolket område, og en slik plassering skal derfor prioriteres. Gjennom 
en slik etablering vil forbundet styrke utviklingen i bruk av elektrisk drevne kjøretøy. NMF vil søke 
å etablere anlegget i tett samarbeid med en eller flere klubber. Finansiering, realisering og drift 
skal skje i nært samarbeid med andre særidretter, miljøorganisasjoner, stat/kommune, 
leverandører til sporten og andre relevante aktører innenfor fornybar teknologi. 
 

3.4.1 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden videreføre jobben for etablering av motorsportanlegg for elektrisk 
drevne kjøretøy i bynære strøk i samarbeide med NMFs administrasjon/bærekrafts rådgiver og 
anleggskonsulent. Dette innebærer: 
 

- Kartlegge hvor det er aktuelt å etablere anlegget. 
- Gå i dialog med lokale myndigheter mhht reguleringsplaner og tillatelser. 
- Kartlegge hvilke klubber som har planer for eller kan tenke seg å være involvert i et slikt 

prosjekt. 
- Jobbe for finansiering av etableringen.  
- Etablere en skisse for krav til et slikt anlegg (nødvendig tomtestørrelse, krav til tekniske 

installasjoner og annen infrastruktur, driftsmodell, osv.). 
- Jobbe for samarbeide med NBF. (Go-cart baner) 
-  

Måltall: Prosess igangsatt for å etablere et anlegg for elektriske kjøretøy i løpet av perioden. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder 2023-2024  
 

 
3.5  Etablere flerbruksanlegg der folk bor. 

Motorsporten utvikler seg i retning av mer miljøvennlige løsninger og dette åpner for at det kan 
etableres motorsportanlegg i, eller i nærheten av, tettbygde strøk. Flerbruksanlegg vil ha et 
bredere sportslig tilbud og vil derfor kunne gi mer effektiv drift og ikke minst rekruttere flere til 
motorsporten. NMF vil stimulere til samarbeid mellom klubber, andre 
særidrettsforbund/særidretter, lokale myndigheter og andre interessenter. 
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3.5.1 Tiltak 
MC seksjonen skal stimulere klubber til aktivt å delta i idrettens samarbeidsutvalg lokalt med den 
hensikt å jobbe inn MC sporter i fleridrettsanlegg. Dette innebærer: 
 

- MC seksjonen skal være representer i samarbeidsutvalgsmøter der flerbruksanlegg er på 
agendaen. 

- Pådriver i kommunikasjon med NIFs utvalg for flerbruksanlegg. 
- Sørge for at lokale myndigheter får kunnskap om MC sport og dens omfang. 

 
Måltall: MC grenene skal ila perioden vurderes på lik linje med andre idretter innen NIF ved 
vurdering om etablering av fleridrettsanlegg. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder 2023-2024  
 

 

4. Alle med. 
NMF vil at motorsporten har et tilbud til alle, uavhengig av den enkeltes forutsetninger. 
 

4.1  Alle skal oppleve å bli godt ivaretatt gjennom gode sosiale 
nettverk og kjønnsnøytrale miljøer. 

NMF vil at eksisterende og nye motorsportanlegg legger til rette for diversifisert bruk slik at alle, 
uavhengig av nivå og alder, har god tilgjengelighet på treningsarenaer tilpasset sitt behov. Dette 
skal oppnås ved at anleggene i større grad legger til rette for aktiviteter tilpasset en naturlig 
utvikling hos utøveren. 
 

4.1.1 Tiltak 
MC seksjonen skal jobbe for engasjement i organisasjonen fra yngre medlemmer. Dette 
innebærer: 
 

- Det skal i perioden etableres et fora for de unge styremedlemmene der de ulike seksjoner 
og grener kan utveksle erfaring. 

- Det skal etableres en mal for ungdoms CV i samarbeid med NMF adm. 
- Det skal gjennomføres et mentorprogram/lederkurs for unge ledere i samarbeid med NMF 

adm. 
- Et styremedlem i seksjonen skal ha ansvar for styremedlemmene under 26 år. 
 

Måltall: Unge styremedlemmer møter i valgte fora på minimum 70% av gjennomførte møter 
Minimum fire unge ledere skal ha gjennomført mentorprogram. Fora for unge 
styremedlemmer skal avholde minimum 4 møter per år med faglig og sosialt innhold som 
er verdiskapende for ungdom. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Ansvarlig styremedlem  2023-2024  
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4.1.2 Tiltak 
Høy trivselsfaktor gir bedre sportslig kvalitet og måloppnåelse. Dette innebærer: 
 

- MC seksjonen skal være pådriver for å sikre trivsel i alle miljøer 
- Arbeidet skal ha som målsetting å bevisstgjøre den enkelte, både utøver og funksjonær, 

på å være imøtekommende, dele mer av kunnskap og ferdigheter, og at man alltid 
opptrer positivt og hjelpende, både utøvere imellom og mellom utøver og funksjonærer. 

- MC seksjonen skal følge NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering. Det skal 
utarbeides en handlingsplan i tråd med dette.    

- MC seksjonen har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk 
bakgrunn, livssyn seksuell orientering og funksjonshemming.   Alle har ansvar for å gripe 
inn og varsle ved brudd på retningslinjene. 

 
Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder 2023-2024  

 
4.2 Motorsport hele livet. 

NMF vil at det skal være et sportslig og sosialt tilbud for alle aldersgrupper slik at 
motorsportinteressen kan utøves gjennom hele livet. Dette skal oppnås ved at tilbudet tilpasses 
aldersgrupper på en slik måte at utøverne kan oppleve mestring og utvikling under trygge forhold. 
Klubbene skal tilby meningsfylte aktiviteter i et velutviklet sosialt miljø. 
 

4.2.1 Tiltak 
Motorsport bidrar til å holde både kropp og hodet ungt. Vår påstand er at idretten gir 
samfunnsøkonomisk gevinst, og således er det av samfunnsmessig verdig å beholde 
utøvere, funksjonærer og frivillige aktive i klubbene. Dette innebærer: 
 
- Etablere krav til klubbene for sportslige og sosiale aktiviteter tilpasset alder og 

ambisjonsnivå. 
- Tilrettelegge fasilitetene slik at hele familien kan være med utøveren. Eks. Lekeplass til 

småsøsken.   
 

Måltall: Minimum 50% av klubbene tilfredsstiller kravene. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2023-2024  
 

4.2.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden legge til rette for at eldre utøvere bidrar med sin kompetanse innad 
i egen klubb. Dette innebærer: 
 

- Etablere nye møteplasser hvor eldre utøvere føler seg inkludert og som oppleves som 
meningsfylt. 
 

Måltall: Etablere en mal for møteplass for eldre utøvere som minimum 30% av klubbene tar i 
bruk. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige  2023-2024  
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4.3  Attraktivt og inkluderende tilbud på alle ambisjonsnivåer. 
NMF vil at utøvere på alle nivåer finner tilbud tilpasset sitt ambisjonsnivå. Det skal utvikles 
konkurranseformater som omfatter alle deler av motorsporten, også mosjonister. 
 

4.3.1 Tiltak 
MC seksjonen skal jobbe for at alle grener har tilbud om lavkost klasser som ledd i sin 
rekruttering. I tillegg skal seksjonen legge til rette for attraktive aktivitetstilbud tilpasset det 
moderate ambisjonsnivået. Dette innebærer: 
 

- Informere og følge opp at klubbene har kunnskap om idrettens mulighet for medlemskap 
til 50 kroner. 

- Informere og følge opp at klubbene har kunnskap om muligheten for innkjøp av 
utlånsutstyr gjennom utlånsordningen til NIF/NMF. 

- Oppfordre klubber til å etablere halvårlige byttedager for brukt utstyr innenfor geografiske 
områder – samarbeid mellom flere klubber. 

- Oppfordre klubber til å etablere trenings-/konkurranseformater tilpasset medlemmer med 
moderat ambisjonsnivå, også veteraner. 

- Seksjonen skal i samarbeid med utvalgte klubber etablere aktiviteter i og på tvers av 
grenene tilpasset aldersgrupper/ambisjonsnivå. 

- Tryggere MX-baner, jobbe for at alle fasiliteter tilbyr baner for forskjellige ferdighets nivå. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Seksjonsstyreleder og 
grenansvarlige 2023-2024  

 
4.4  Rekruttere flere til motorsporten gjennom trygge lavterskel 

tilbud til barn og unge. 
NMF vil at motorsporten i større grad skal legge til rette for rekruttering av barn og unge. Det skal 
være enkelt å prøve motorsport, baner skal være tilpasset unge utøvere og klubbene skal ha 
kompetente barne-/ungdomstrenere. Barn og unge skal bli kjent med motorsporten gjennom 
gode profiler og positiv kommunikasjon. Klubbene skal prioritere godt lokalt informasjonsarbeid. 
 

4.4.1 Tiltak 
MC seksjonen skal jobbe for å få tilbud om Minimoto og andre egnede grener for barn og unge. 
Det skal være enkelt å prøve motorsport, baner skal være tilpasset unge utøvere og klubbene 
skal ha kompetente barne-/ungdomstrenere. Barn og unge skal bli kjent med motorsporten 
gjennom gode profiler og positiv kommunikasjon. Klubbene skal prioritere godt lokalt 
informasjonsarbeid.  
 
Dette innebærer: 

- Kartlegge hvilke grener som er aktuelle for barn/unge. 
- Kartlegge geografisk aktuelle baner for utøvelse av Minimoto og tilsvarende. 
- Utvikle og etablere trenings-/konkurranseformater for Minimoto og tilsvarende. 
- Informere og følge opp at klubbene jobber aktivt med å tilpasse aktiviteter til barn og 

unge. 
- Bidra til positiv kommunikasjon lokalt om at motorsport er en attraktiv idrett for barn og 

unge. 
- Seksjonen skal utvikle rekrutteringskampanjer/-aktiviteter for bruk i klubbene. 
- Jobbe for dialog med andre forbund for å komme til flerbruksanlegg. (rulleskibaner).   
 



   

Handlingsplan 2023-2024, seksjon MC  side 11 
 

Måltall: Øke antall medlemmer (barn/unge) med minimum 15% i hver gren. Etablert minimum 
ett nytt trenings-/konkurranseformat for Minimoto og tilsvarende. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 
Seksjonsstyreleder og 
Grenansvarlige Roadracing  2023-2024  

 

5. Høy sportslig kvalitet i alle ledd. 
NMF vil at alle deler av organisasjonen alltid har krav til høy kvalitet i utførelse av aktivitet. 
 

5.1  Rekruttere og utdanne flere trenere på nivå 1 og 2 i alle klubber. 
NMF vil sørge for økt kapasitet og tilgjengelighet i trenerutdanningen slik at flere trenere utdannes 
på nivå 1 og 2. Klubbene skal sørge for å ha en plan for trenerutvikling slik at de får dekket 
klubbens behov. 
 

5.1.1 Tiltak 
 
MC seksjonen skal i samarbeid med administrasjonen tilby trenerkurs nivå 1 til klubbene. Dette 
innebærer: 
 

- Kartlegge hvilke klubber i MC seksjonen som ikke har en eller flere trenere med godkjent 
kurs nivå 1 og som er aktive trenere i klubb. 
 

Måltall: Samtlige klubber innen MC seksjonen skal minimum ha en aktiv trener på nivå 1 i sin 
klubb. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder 2023-2024  
 

5.1.2 Tiltak 
 
MC seksjonen skal i samarbeid med administrasjonen tilby trenerkurs nivå 2 og 3 årlig. Dette 
innebærer: 
 

- Kartlegge hvilke klubber i MC seksjonen som ikke har en eller flere trenere med 
godkjente kurs på nivå 2 og nivå 3, og som er aktive trenere. 

 
Måltall: MC seksjonen skal tilby minimum ett kurs for både nivå 2 og 3 trenere årlig. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonsstyreleder 2022-2024  
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5.2  Kompetansemiljø og pådriver innenfor overgang til elektrisk 
motorsport. 

NMF vil aktivt arbeide for å drive frem utviklingen innenfor elektrisk drevne kjøretøy i 
motorsporten. NMF skal på alle nivå i organisasjonen tilegne seg nødvendig kompetanse om 
både den tekniske og sportslige utviklingen innen dette fagområdet. Klubbene skal motiveres til å 
gjennomføre aktiviteter/arrangementer for elektrisk drevne kjøretøy. 
 

5.2.1 Tiltak 
MC seksjonen skal jobbe for å få grenene til å se mulighetene som ligger i å kunne tilby elektriske 
kjøretøy. Dette innebærer: 
 

- Informere klubbene om at framtidens medlemmer er opptatt av bærekraftige løsninger og 
at ny teknologi vil være en del av framtidens motorsport. 

- Kartlegge antall aktiviteter/arrangementer for elektrisk kjøretøy innen hver enkelt gren. 
 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2023-2024  
 

 
5.3  Etablere gode trenings- og delingskulturer i hele motorsporten. 

NMF vil at motorsporten skal preges av åpenhet og deling, og at det danner basis for utvikling i 
alle miljøer. Delingskulturen i motorsporten skal stimuleres til å gå på tvers av grener, nivåer og 
alder gjennom fysiske og digitale møteplasser. Kompetanse om trenings- og delingskultur vil 
innlemmes i trenerutdanningen og klubbutviklingsprogrammene. 
 

5.3.1 Tiltak 
 
Være pådriver for at man ser fordeler med å dele erfaringer kompetanse klubbene imellom, samt 
på tvers av seksjoner. Kulturen skal være preget av åpenhet og viljen til å gjøre hverandre gode. 
Dette innebærer: 
 

- Kartlegge hvilke fagområder/grener hvor det er størst behov for deling av kompetanse. 
- Pådriver for å etablere temabaserte digitale og fysiske møteplasser for deling av 

kompetanse. 
 

Måltall: En utpreget delingskultur er etablert i seksjonen. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  
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5.3.2 Tiltak 
 MC seksjonen skal i sin idrettslige satsning fremme verdier og delingskultur for å utvikle 
seksjonens prestasjonskultur. Dette innebærer: 
 

- Levendegjøre forbundets verdier gjennom pådriver for etablering av et verdiprogram 
- Rettlede personer som bryter med forbundets verdier. 
- Bidra opp mot toppidrettsgruppa med innsikt og kompetanse for å etablere temabaserte 

digitale og fysiske møteplasser innen toppidrett for deling av kompetanse. 
 

Måltall: Implementere forbundets verdiprogram i grenene. Sørge for at tre nye utøvere blir 
stipendutøvere på Olympiatoppen 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  

 
5.4  Vinnerkultur og landslagstilbud av internasjonal standard. 

NMF vil at landslagstilbudet i motorsporten skal være på nivå med konkurrerende internasjonale 
miljøer og de beste innen norsk idrett. Landslagene skal samarbeide med toppidrettsmiljøer i 
relevante idretter for å lære av de beste. NMF skal prioritere ressurser til landslagssatsningen og 
prioriterte utøvere som har potensial til å bli best i verden. 
 

5.4.1 Tiltak 
MC seksjonen skal tilrettelegge for utøvere som ønsker å nå toppen innen sin idrett. Dette 
innebærer: 
 

- Bistå toppidrettsgruppa med løpende kartlegging av talenter innen hver gren. 
 
Måltall: Samtlige talenter i seksjonen skal bli sett og vurdert av toppidrettsgruppa. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Grenansvarlige 2023-2024  
 

5.4.2 Tiltak 
Toppidretten og breddeidretten er gjensidig avhengig av hverandre og MC seksjonen skal sørge 
for at det skapes en felles forståelse for dette. Dette innebærer: 

- Fremheve toppidrettsutøvere som gode forbilder. 
 

Måltall: Samtlige toppidrettsutøvere skal være forbilder og kjent for medlemmene 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  
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6. Klubben i mitt hjerte. 
NMF vil at medlemsklubber har et godt sportslig tilbud til medlemmer og at klubben har 
engasjerte frivillige. 
 
 

6.1  Bærekraftig og effektiv drift. 
NMF vil at alle medlemsklubbene skal gjøres i stand til å utøve effektiv styring. Forbundet vil 
utvikle kompetanse- og treningsprogram for klubbdrift, i kombinasjon med forbedret oppfølging og 
rapportering. NMF vil at klubbene skal ta et større ansvar for forvaltning av egne medlemmer og 
vil legge til rette for dette. 
 

6.1.1 Tiltak 
MC seksjonen skal være en pådriver for at klubbene jobber med klubbutvikling. Dette innebærer: 
 

- Promotere fordele med kunnskap om god klubbdrift. 
- Motivere nye medlemmer til å delta i klubbens drift.  

 
Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  
 
 

6.2  Aktiviteter og arrangementer med høy kvalitet. 
Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig kompetanseheving av ansvarlige personer og sørge for god 
kompetanseoverføring fra de beste arrangørene (best practice). Vi skal også utvikle og innføre 
arrangements- og aktivitetshåndbøker. 
 

6.2.1 Tiltak 
 
MC seksjonen skal i perioden tilrettelegge for større arrangementer og internasjonale løp i Norge. 
Dette innebærer: 
 

- Bidra til erfarings-/kompetanseutveksling mellom arrangørklubber, også på tvers av 
seksjoner og landegrenser. 

- Oppfordre klubber til å ta i bruk arrangørmanualer tilpasset hver enkelt gren.  
- Videreutvikle arrangørmanualer ved behov. 
- Utfordre og motivere utvalgte klubber til å utvikle og påta seg større arrangementer. 

 
Måltall: Bidra til å etablere ett nytt stort arrangement i Norge i perioden. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  
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6.3 Rekruttering og utdanning av gode frivillige og ledere. 
NMF vil at medlemsklubbene skal utvikle systemer for rekruttering og utdanning av gode frivillige 
og ledere og at disse inkluderes i klubbens drift/ledelse på en god måte. Forbundet vil legge til 
rette for dette arbeidet gjennom kompetansetiltak og struktur for hele NMF. 
 

6.3.1 Tiltak 
MC seksjonen skal bidra til at det fortløpende arrangeres seminarer for frivillige og ledere for å 
styrke klubbenes samlede aktiviteter. Dette innebærer: 
 

- Bidra med kartlegging av behov for kompetanse for frivillige og ledere i respektiv gren. 
- Jobbe for kurstilbud gjennomført i form av fysiske kurs og nettbaserte kurs. 

 
Måltall: Til enhver tid er nok frivillige og ledere til å gjennomføre aktiviteter for klubbenes 
medlemmer. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  

 
  

6.4 Utviklingsmodell med kompetansebehov tilpasset nivå. 
NMF vil utvikle og implementere en utviklingsmodell for alle utøvere, trenere og foreldre. 
Modellen vil basere seg på utviklingsalder fremfor biologisk alder på utøveren. 
 

6.4.1 Tiltak 
MC seksjonen skal jobbe aktivt for implementering av utviklingstrappen for NMF. Dette 
innebærer: 
 

- Støtte oppunder arbeidet med utvikling utviklingstrappen 
- Motivere klubbene til å bruke NMFs utviklingstrapp i sine aktiviteter. 

 
Måltall: Samtlige klubber skal benytte NMFs utviklingstrapp ved utløp av perioden 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  
 

6.4.2 Tiltak 
MC seksjonen skal i perioden tilrettelegge for at grenene utvikler en fadderordning for yngre 
kjørere som har som hensikt å benytte eldre erfarne kjørere som trenere. Dette innebære: 
 

- Etablere en fadderordning med mål og hensikt for utvikling av yngre kjørere. 
 

Måltall: Samtlige grener skal ha iverksatt fadderordning innen utløp av perioden. 
 

Ansvarlig Tidsramme Ressursallokering 

Seksjonstyre MC 2023-2024  

 
  



Seksjonsårsmøte 2022 
Forslagsskjema – kandidat til tillitsverv i NMF 
 
Valgkomiteen ønsker bredest mulig grunnlag å vurdere ut i fra når de skal fremme sin innstilling for seksjonsårsmøtet. 
Klubber og regioner oppfordres derfor til å sende inn forslag på kandidater til de respektive verv. Hvilke valg som skal 
foretas fremkommer i NMFs lov § 26. 
 
Det forutsettes at foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig.  

 

Alle forslag må sendes innen 11. oktober 2022 kl.: 23:55. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av 
dette skjemaet. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter, senest 2 
uker før seksjonsårsmøtet.  

Merk: Det er kun klubber og regioner som kan sende inn forslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er 
sendt inn av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor 
forslaget er behandlet skal legges ved. 

 

OM KANDIDATFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per kandidat – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema. 

Ansvarlig klubb: NMK Notodden Dato: 9.10.22 

Forslagsstillers navn: Liv Thone Rimork Sted:Notodden 

Verv kandidat foreslås til: Grenleder Quad  

 
OM KANDIDATEN:  

Kandidatens navn: Sigmund Kasin 

Kandidatens adresse: Gomsrudveien 398, 3619 Skollenborg 

Telefonnummer: 91330000 

Epostadresse: sigmund@bgt.no 

Sivilstatus:  

Utdanning:  

Yrke: Entreprenør 

Idretts CV: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annen bakgrunn:  

 
 
 

Skjemaet skal sendes til administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 11. oktober 2022 klokken 23:55. NB! 
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å 
sende inn.  

mailto:nmf@nmfsport.no
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Alle forslag må sendes innen 11. oktober 2022 kl.: 23:55. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av 
dette skjemaet. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter, senest 2 
uker før seksjonsårsmøtet.  

Merk: Det er kun klubber og regioner som kan sende inn forslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er 
sendt inn av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor 
forslaget er behandlet skal legges ved. 

 

OM KANDIDATFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per kandidat – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema. 

Ansvarlig klubb: Arctic Circle Motorsportklubb Dato:11.10.2022 

Forslagsstillers navn: Bjørn Arne Jensen Sted: Mo i Rana 

Verv kandidat foreslås til: Leder RR-Gren  

 
OM KANDIDATEN:  

Kandidatens navn: Marius Naume 

Kandidatens adresse: VE terasse 65, 3518 Hønefoss 

Telefonnummer:  

Epostadresse: Naume.racing@hebb.no 

Sivilstatus:  

Utdanning:  

Yrke:  

Idretts CV: 

 

 

 

 

Roadracing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annen bakgrunn:  

 
 
 

Skjemaet skal sendes til administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 11. oktober 2022 klokken 23:55. NB! 
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å 
sende inn.  

mailto:nmf@nmfsport.no


Seksjonsårsmøte 2022 
Forslagsskjema – kandidat til tillitsverv i NMF 
 
Valgkomiteen ønsker bredest mulig grunnlag å vurdere ut i fra når de skal fremme sin innstilling for seksjonsårsmøtet. 
Klubber og regioner oppfordres derfor til å sende inn forslag på kandidater til de respektive verv. Hvilke valg som skal 
foretas fremkommer i NMFs lov § 26. 
 
Det forutsettes at foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig.  

 

Alle forslag må sendes innen 11. oktober 2022 kl.: 23:55. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av 
dette skjemaet. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter, senest 2 
uker før seksjonsårsmøtet.  

Merk: Det er kun klubber og regioner som kan sende inn forslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er 
sendt inn av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor 
forslaget er behandlet skal legges ved. 

 

OM KANDIDATFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per kandidat – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema. 

Ansvarlig klubb: Arctic Circle Motorsportklubb Dato:11.10.2022 

Forslagsstillers navn: Bjørn Arne Jensen Sted: Mo i Rana 

Verv kandidat foreslås til: Nestleder RR-Gren  

 
OM KANDIDATEN:  

Kandidatens navn: Kristian Salö 

Kandidatens adresse: Justlia 16b, 4634 Kristiansand 

Telefonnummer: 915 83 994 

Epostadresse: 72kristiansalo@gmail.com 

Sivilstatus:  

Utdanning:  

Yrke: Lege, Ansatt i medisinsk firma (ortopedisk utstyr). 

Idretts CV: 

 

 

 

 

Fotball, Innebandy,sykkel, Roadracing,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annen bakgrunn:  

 
 
 

Skjemaet skal sendes til administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 11. oktober 2022 klokken 23:55. NB! 
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å 
sende inn.  

mailto:nmf@nmfsport.no


Seksjonsårsmøte 2022 
Forslagsskjema – kandidat til tillitsverv i NMF 
 
Valgkomiteen ønsker bredest mulig grunnlag å vurdere ut i fra når de skal fremme sin innstilling for seksjonsårsmøtet. 
Klubber og regioner oppfordres derfor til å sende inn forslag på kandidater til de respektive verv. Hvilke valg som skal 
foretas fremkommer i NMFs lov § 26. 
 
Det forutsettes at foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig.  

 

Alle forslag må sendes innen 11. oktober 2022 kl.: 23:55. Forslagene må sendes elektronisk ved bruk av 
dette skjemaet. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter, senest 2 
uker før seksjonsårsmøtet.  

Merk: Det er kun klubber og regioner som kan sende inn forslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er 
sendt inn av privatpersoner, eller etter fristens utløp vil ikke bli behandlet. Kopi av møteprotokoll hvor 
forslaget er behandlet skal legges ved. 

 

OM KANDIDATFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per kandidat – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema. 

Ansvarlig klubb: ATV - Fjaler og Omegn Motorosportklbubb Dato: 06.10.2022 

Forslagsstillers navn: Sigmund Kasin Sted: Dale/ Fjaler 

Verv kandidat foreslås til: Grenleder Quad  

 
OM KANDIDATEN:  

Kandidatens navn: Sigmund Kasin 

Kandidatens adresse: Gomsrudveien 398 3619 Skollenborg 

Telefonnummer: 9133 0000 

Epostadresse: sigmund@bgtas.no 

Sivilstatus: Gift 

Utdanning: Diverse 

Yrke: Entreprenør BGT AS 

Idretts CV: 

 

 

 

 

Sikkehetsleder atv.  
Har tidligere vore aktiv i snøscooter sporten og europarekord i snøscoter 
drag. Sigmund er en av dei absolutt mest engasjerte i atv-miljøet. Så det 
vil vere veldig riktig å la Sigmund få vervet som grenleder nå når det er 
valg. Sigmund vil bidra veldig mye og vi er sikre på at han vil kunne gi 
gren et løft med tanke på bredde/ rekrutering, satsing og 
treningsopplegg  samlinger  landslagssamlinger osv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annen bakgrunn: Driver BGT Motorsport. 

 
 
 

Skjemaet skal sendes til administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 11. oktober 2022 klokken 23:55. NB! 
Sammen med skjema skal det vedlegges protokoll fra styremøte i klubben hvor forslaget ble vedtatt å 
sende inn.  

mailto:nmf@nmfsport.no
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