
 

GRENMØTE SNOWCROSS/SNOWDRAG/SNØFOR 

LØRDAG 12.11.2022 
 

1. Velkommen v/Gren 
 

2. Valg av ordstyrer og referent 
 

3. Årsmelding med resultater – 2021/2022 
 

4. Budsjett 2023 
 

5. Rapportering fra Landslagene 
 

6. Endringer foretatt i SR 
 

7. Innkomne saker 
 

8. Arrangørmanual/Veileder 
 

9.  Terminliste 2023 
 

10.  Evt. 

 

Grenmøtet vil foregå lørdag kl. 14.30-18.00 
 

 

 

 

  



 

Motorsportkonferansen 2022 – 
saksforslag 

 
Alle forslag må sendes innen 11. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere 
forslag. Filen sendes til nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle 
forslag og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens 
eller klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 
Forslagstiller (klubb): Alta MSK, NMK Alta 
 

 

Seksjon: MC ☐  Båtsport ☐ Snøscooter ☒  Radiostyrt:  ☐ 
Gren: Snowcross 
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐  
Regelendringsforslag SR* ☒ 
Annet forslag ☐  
Til diskusjon ☐ 
 
Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 
Forslagets ordlyd: 
Opprette egen klasse for snowcross jenter i alderen 14-16 år da de kjører med redusert 
effekt i forhold til de i Women Pro Stock, samt premiere jenter i alderen 11-13 år. 
 
Begrunnelse: 
 
Women Pro Stock kan bestå av jenter fra fylte 14 år, men disse må kjøre med redusert 
effekt frem til de fyller 16 år. Dette fører til at de ikke har de samme forutsetningene som 
sine konkurrenter noe som virker urettferdig, demotiverende og i verste fall kan føre til at 
førere ikke vil stille til start. 
Jenter i alderen 11-13 år burde også bli premiert i egen klasse slik 85 cc jentene gjør i 
motocross. Der kan de også velge om de vil kjøre i samme heat som Women Pro Stock 
eller guttene i samme alder. 
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Seksjonsårsmøter 2022 
Saksforslag 

 
 

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. 

 

OM SAKSFORSLAG  

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

Ansvarlig klubb: Tydal Motorsykkelklubb 25.09-22 

Forslagsstillers navn: Tydal MK v/Jonas Østbyhaug Tydal 

Type forslag: Endring spesialreglement  
 

 

 
 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 
Tillegg i SR 
 
Klasse 2.1.7 : E135  
Klasse for utøvere over 16 år. (Gjelder fra det kalenderåret man fyller 16 år). Det som ikke 
uttrykkelig tillates i reglementet skal betraktes som forbudt. 
 
2.1.7.1 Scooteren 
Maksimum 135kW effekt.  
 
Kun snøscootere med klassifiseringsbevis (klassehandling/ID-handling) kan benyttes i klassen 
(se §2.2.2). 
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2.1.7.1.2 Tillatt modifisering 

Følgende modifisering er tillatt:  

a) Beltet er fritt, men må være av gummi/plast, og ha samme lengde og bredde som det originale.  

b) Boogien kan justeres slik at den passer til beltet. 

c) Valg av antall boggiehjul er fritt.  

d) Plastslides i boogie er fritt.  

e) Forsterkninger av understell og chassis er tillat så lenge de originale yttermålene beholdes.  

f) Chassis- og understellsdeler av titan, Kevlar og/eller kullfiber er IKKE tillatt.  

g) Det er tillatt å benytte uoriginalt panser, hvis det har et utseende tilnærmet lik det originale.  

h) Støtdempere er fritt, men original plassering skal beholdes.  

i) Valgfri instrumentering. Hull etter fjernede instrument skal tettes.  

j) Vindskjerm er fritt.  

k) Batteri er fritt, men batteriet som benyttes skal komme fra en modell fra samme snøskuterprodusent. 

l) Det er tillatt å modifisere stoppingen i setet. Med modifisering menes å legge til og fjerne stopping, 
samt endre fester for tilpasning av sete til et eventuell nytt batteri . 

 
Eksisterende pkt 2.1.7 ‘’Regler for opprykk/nedrykk mellom Semi Pro Stock, Pro Stock og Pro Open’’ gjøres om 
til pkt 2.1.8 ‘’ Regler for opprykk/nedrykk mellom Semi Pro Stock, Pro Stock og Pro Open’’ 
 
 
 
 
Begrunnelse: 
 
Det er viktig å inkludere elscooter så tidlig som mulig, så det er mulig å stille hvis noen har lyst til å prøve 
med elscooter.  
 
Det må også taes stilling til om denne klassen kan kjøres sammen med andre, eller om den kan sidestilles 
med for eksempel pro stock/open, men det er erfaringer man skaffer seg etter hvert.  

 
 

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 vedtatt å 
sende inn.  
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Seksjonsårsmøter 2022 
Saksforslag 

 
 

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. 

 

OM SAKSFORSLAG  

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

Ansvarlig klubb: Tydal Motorsykkelklubb 18.09-22 

Forslagsstillers navn: Tydal MK v/Jonas Østbyhaug Tydal 

Type forslag:  Endring spesialreglement  

 
 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 
 

Forslagets ordlyd: 

§ 2.2.19. Første avsnitt endres fra: ‘’Blyfribensin med oktanbegrensning max 102RON kan 
benyttes i alle klasser, med unntak av for klasse Mikro Stock og Mini Stock der 
oktanbegrensingen er max 98RON. E85 er også tillatt som drivstoff.’’ 

 

Til: ‘’Blyfribensin med oktanbegrensning max 102RON kan benyttes i alle klasser, med unntak 
av for klasse Mikro Stock, Mini Stock, 12-14 der oktanbegrensingen er max 98RON. E85 er 
også tillatt som drivstoff.’’  

 
 Begrunnelse: 

 
Inngangsbilletten inn til sporten må holdes nede.  
 
Det finnes programvare for å kjøre disse motorene på 98 oktan nå, akkurat som det har vært 
før. Derfor bør vi ikke åpne for muligheten for å handle bensin til opp mot 80-90 kr pr liter for de 
minste klassene.  
 
Vi mener at argumentet med at 600 maskinene trenger 102 oktan for at motoren ikke skal ta 
skade, ikke omfatter 12-14, da maks turtall her skal være 6500rpm.  
 
Det bør også sees på muligheten for å også omfatte 14-16 i påfølgende år.  
 

 
 

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 vedtatt å 
sende inn.  
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Seksjonsårsmøter 2022 
Saksforslag 

 
 

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. 

 

OM SAKSFORSLAG  

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

Ansvarlig klubb: Tydal Motorsykkelklubb 25.9 

Forslagsstillers navn: Tydal MK v/ Jonas Østbyhaug Tydal 

Type forslag:  
Forslag budsjett 

 
 

 
 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 
Seksjonen og gren snøscooter utformer en plan på hvordan de får flere klubber aktive igjen. 
Seksjon/gren skaffer seg oversikt over alle klubbene i landet som har arrangert løp de siste 20 
årene, og begynner å kontakt de som ikke er aktive for å høre hva som skal til for at de starter 
opp igjen klubben/aktiviteten.  
 
Frist for arbeidet settes til 1.1.2022. 
 
 
Det settes av 80 000 som øremerkes disse formålene: 
 

1. NMF subsidierer hele eller store deler av ny banegodkjenning for klubber som ikke har 
godkjente baner. 

2. NMF subsidierer hele eller store deler av klubbavgiften/arrangør forsikringen inn til NMF 
til gjennomstartede klubber. 

 
De stilles krav til klubbene som mottar støtten, om at de skal arrangere 2 ‘’kom og prøv’’ dager 
i løpet påfølgende vinter. Hvis ikke vil klubben faktureres for alternativet de har blitt subsidiert. 
Subsidiering skal avklares på forhånd, og det er NMF som skal ta regninga. Klubben skal ikke 
legge ut, for så å få betalt tilbake beløpet i ettertid. 
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Begrunnelse: 
Mange klubber har nå i flere år ikke arrangert løp, og har dermed ikke godkjent banene sine. 
Sist jeg sjekket kostet det vel rundt 8 000 å få en bane godkjent(re-godkjenning koster vel 
mindre?). Dette er en stor kostnad for en klubb, hvis de ikke vet at det kommer utøvere som 
skal starte med sporten, eller at de får arrangert løp. Dermed kan det gjøre det mer interessant 
for klubber å godkjenne banene sine igjen, og dette kan føre til at klubbene setter i gang igjen 
rekrutteringsarbeidet.  
 
Begrunnelse beløp på 100 000: 
Jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om hvilke baner som er godkjente eller ikke i dag, men 
regner med det er minst 10 baner som ikke er godkjent, som det har blitt kjørt løp på de siste 
15 årene. 10 banegodkjenninger a 8 000 kr = 80 000.  
Disse 10 klubbene må også ha avgift inn til NMF. Husker ikke nøyaktig hva denne er på nå, 
men den er vel rundt 6-7 000? 10 Arrangørforsikring a 6 000 kr = 60 000.  
Seksjon/gren velger selv hvilke av de to alternativene de vil gå for, eller hvilken prosentsats de 
vil bruke for subsidieringen.  
 
Det er vanskelig å være 1 eller 2 klubber i en region som prøver å få til rekruttering, vi må få i 
gang igjen flere klubber hvis det skal være noe vits i arbeidet som blir lagt ned. Hvis vi i Tydal 
rekrutterer en utøver, må det finnes flere alternative baner utøveren kan få prøvd, uten å 
bevege seg til et annet land eller gjennom mange nabo kommuner. 
 
 
Fun fact: 
Tydal har 4 nabokommuner, som alle har hatt godkjente baner for snøscootercross, og vært 
gode arrangører av løp. I dag tror jeg ingen av de har godkjente baner, og sist en av klubbene 
arrangerte løp på en permanent bane var vel i 2011 kanskje? 
 

 
 

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 vedtatt å 
sende inn.  
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Seksjonsårsmøter 2022 
Saksforslag 

 
 

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. 

 

OM SAKSFORSLAG  

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

Ansvarlig klubb: Tydal Motorsykkelklubb 25.9 

Forslagsstillers navn: Tydal MK v/Jonas Østbyhaug Tydal 

Type forslag:  
Forslag budsjett 

 
 

 
 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 
Seksjonen setter av 100 000 til å kjøpe flere 200ccm snøskutere som skal brukes til å sendes 
rundt om i klubbene.  
Seksjonen undersøker med leverandører om mulighet for økonomisk støtte for et slikt prosjekt.  
Seksjonen sender maskinene rundt i landet for å brukes på kom og prøv arrangementer eller 
løp, sånn at unge mellom 5-10 år får prøvd. 
Seksjonen avtaler med leverandør at de skal, etter sesong avsluttning, ta service på 
maskinene, og oppbevare de til neste sesong. 

Begrunnelse: 
Vi må prøve å få flere aktive utøvere, og jo yngre de er jo bedre. Dette vil kunne gjøre at 
klubbene kan få muligheten til å la barn og unge prøve sporten, uten at klubben må investere 
penger. For klubber som ikke har vært aktive på lang tid, kan dette være redningen.  
 
Vi lever i et samfunn der de aller fleste familiene ikke lenger kjøper seg en snøscooter for å 
prøve snøscootercross, men vil heller prøve sporten før de kjøper snøscooter. Dette kan være 
en fin anledning til å prøve sporten.  
 
Det bør også skaffes utstyr som sendes sammen med snøscootrene, sånn at eventuelle 
utøvere som vil prøve har nødvendig utstyr tilgjengelig.  
 
Ser for meg at dette kan være interessant for forhandlerne i distriktene også, nå når alle 
merker har 200ccm. Oppbevaring og transport mellom steder kan kanskje gjøres av 
forhandlerne? 
 

 
 

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 vedtatt å 
sende inn.  
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Seksjonsårsmøter 2022 
Saksforslag 

 
 

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. 

 

OM SAKSFORSLAG  

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

Ansvarlig klubb: Tydal Motorsykkelklubb 25.9 

Forslagsstillers navn: Tydal MK v/Jonas Østbyhaug Tydal 

Type forslag:  
Forslag budsjett 

 
 

 

 
 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 
Grenen subsidierer lisensavgiften til utøvere de to første årene de er aktive med henholdsvis 
80% første år, og 50% andre år. Dette gjelder ikke for kom og prøv lisens eller andre ‘’billige’’ 
lisenser, men for konkurranse lisenser. 
Er det mange nye utøvere ett år, kan prosentsatsen bli mindre, og omvendt.  
 
Det settes av 75 000 årlig til formålet. 
 
Grenen jobber aktivt med å få ut denne informasjonen til alle klubber. 
 
 

 
 

Begrunnelse: 
Det er få aktive utøvere, og vi trenger flere raskt. Dette kan være med på å gjøre det mer 
aktuelt for flere å prøve sporten.  
 
 
Begrunnelse sum: 
15 nye utøvere mellom 13-19 år a 1590kr = 23 850kr 
15 nye utøvere over 19 år a 2290kr = 34 350kr 
Totalt = 58 200kr 
 
Kostnad første år med 80%: 46 560kr 
 
Kostnad andre år med 50%: 29 100kr 
 
Totalt = 75 660kr 
 

 
 

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 vedtatt å 
sende inn.  
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Motorsportkonferansen 2022 – 
saksforslag 

 
Alle forslag må sendes innen 11. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og 
døpes som «MSKforslag &klubbnavn& &gren&» og evt nr hvis klubben har flere 
forslag. Filen sendes til nmf@nmfsport.no. 
 
Det er kun klubber som formelt kan foreslå saker. Dette skjemaet er for slike formelle 
forslag og må enten underskrives av klubbens leder eller sendes på epost fra klubbens 
eller klubbleders oppgitte epostadresse. 
 

 
Forslagstiller (klubb): 
Rana Motorsportklubb 

 

Seksjon: MC ☐  Båtsport ☐ Snøscooter ☒  Radiostyrt:  ☐ 
Gren:  
 
Type forslag: 
Grenens handlingsplan og/eller budsjett ☐  
Regelendringsforslag SR* ☒ 
Annet forslag ☐  
Til diskusjon ☐ 
 
Saksforslag: 
* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd 
Forslagets ordlyd: 
 
2.1.2.2 Snøscooteren Maksimum 600 ccm luftkjølt motor og 1050 ccm for 4-takt vannkjølt 
motor, eller maskin for klasse Pro Stock 600 (§2.1.4) med effektbegrensning. 
 
Kun snøscootere med klassifiseringsbevis (klassehandling/ID-handling) kan benyttes i 
klassen (se §2.2.2). 
 
2.1.2.5 Effektbegrensning Ved bruk av en Pro Stock 600 maskin i klasse Rekrutt og 
Ungdom så være utstyrt med effekt begrensning. For klasse Rekrutt 11-14 gjelder 
følgende: a) Elektrisk kontrollenhet (ECU eller CDI) skal reprogrammeres med 
turtallsbegrensning slik at maks motorturtall blir 6500 RPM. b) Eventuell «holeshot»-
funksjon på maskin må deaktiveres. c) Gassbegrenser (Trottle Block Kit) som hindrer at 
man kan gi mer enn 50 % gass skal monteres. Kun gassbegrenser levert av 
snøscooterfabrikanten kan benyttes. d) Eksosventiler skal låses i lukket posisjon med kitt 
utviklet av respektive snøscooterfabrikant. Snøskutere med forgassermotorer kan ha 
eksosventiler åpne. e) Primærvariatoren skal ikke ha innslag høyere enn maks 4000 RPM. 
Innslag er definert til å være når sekund 
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Begrunnelse: 
Forslaget om fjerning av kravet til at det skal være minimum ett år gammel maskin 
begrunnes med følgende: 
 
Det er ingen slik begrensning i de mindre klassene  
Det er ingen slik begrensning i motocross eller andre grener 
 
Siden de typiske maskinene ikke lengre er registrerbare, og forhandlerne ikke tar inn mere 
maskiner en de som er bestilt av utøvere, vil vi oppleve at tilgangen på maskiner blir 
mindre. De eldste som driver med denne sporten, er i mindretall ift de yngre. Dette vil 
medføre utfordringer med maskiner til de yngste i tiden som kommer.  
 
Det har tidligere vært hevdet at dette er ett tiltak for at prisnivået skal holdes nede, noe 
som igjen gir økt rekruttering. Det som skjer, er at de pengene man sparer på kjøp av 
brukt maskin må brukes til reparasjon og vedlikehold på en brukt maskin. Dette er noe 
som også kan gi flere skuffelser til de yngste ved havari. I tillegg er ikke alle foreldre som 
har barn som ønsker å drive med snøscooter like flinke mekanikere.         
 
 
Rana Motorsportklubb 
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