
Motorsportkonferansen 
2022

Plenumsmøte 

Fredag 11. november





President Emilie Westbye

Velkommen!



1 minutts stillhet

Til minne om våre venner som ikke lengre 
er blant oss.

Hvil i fred.



• 13:00 – 14:00 Plenumsmøte
• 14:00 – 16:30 NMF fremtidig organisering - gruppearbeid
• 16:30 – 17:30 Temaforedrag: Mangfold - gjest
• 17:30 – 18:00 Innsjekk seksjonsårsmøter 
• 20:00 – Middag

Program MSK – fredag 11. november



• 08:00 – 09:00 Innsjekk, seksjonsårsmøter 
• 09:00 – 10:00 Klubbledermøte
• 10:00 – 11:30 Seksjonsårsmøte Båtsport

Seksjonsårsmøte Radiostyrt Motorsport
Seksjonsårsmøte Snøscooter

• 10:00 – 11:30 Grenmøter seksjon Motorsykkel
• 11:30 – 13:30 Seksjonsårsmøte MC seksjonen
• 11:30 – 13:30 Grenmøter Båtsport, Radiostyrt Motorsport og Snøscooter
• 13:30 – 14:30 Lunsj
• 14:30 – 18:00 Grenmøter, samtlige seksjoner
• 19:00 Dørene åpner til Motorsportgalla 
• 19:30 Motorsportgalla

Program MSK – lørdag 12. november



• 06:00 – 09:30 Frokost
• 09:00 – 11:00 Grenmøter, ved behov
• 11:00 – 13:00 Foredrag/Workshop: Verdibasert ledelse i idrettslag*
• 09:30 – 13:30 Foredrag: Ekspertene deler*
• 13:00 – 14.00 Lunsj

• Merk: Programmet og annen informasjon finnes digitalt. Last ned QR kode på plakater i foaje.

Program MSK – søndag 13. november



Presentere ansatte i NMF adm
Klubbutvikling
NKR 2023
Elektrisk motorsport
Løypemelding strategi
Toppidrett 
IKT 
Aktuelle saker
Lisensmatrise 2023
NIF Idrettstinget 2023
NMF forbundsting 2023
Åpen tid – spørsmål

Agenda for plenumsmøtet



Ansatte i Norges Motorsportforbund



Tony Isaksen,
Generalsekretær

NMF



Geir Lilletvedt,
Forbundsadvokat

NMF



Mats Gundersen,
Breddeidrettssjef 

NMF



Marius Dammyr,
Toppidrettssjef,

NMF



Mathea Skoga Johansen,
Økonomisjef

NMF



Simen Høglien,
Klubbstøtte

NMF



Marthe Moen Hagen,
Klubbstøtte og arrangement

NMF



Sofie-Kristine Røimål Telle,
Klubbstøtte 

NMF



Henrik Julius Frisak,
Anleggskonsulent

NMF



Dag Erlend Skaug,
Bærekraftsrådgiver

NMF



Victoria Hoseth,
Kommunikasjonsrådgiver

NMF



Hvordan skape best mulig aktivitet?

Klubbutvikling





Delene henger sammen

• Kultur: Hvordan har vi det hos oss?

• Struktur: Hvem gjør hva, hvor er 
oversikten?

• Kompetanse: Hvem kan hva?
– Aktivitet: Hvem er gode trenere og instruktører?

– Organisasjon: Hvem kan eller interessert I å styre klubben?



Dette hjelper vi til med

- Bli med på kurs

- Ta kontakt med oss

- Eller ta opp telefonen når vi ringer dere ;)



Hva skjer i 2023?



Kun språklige endringer

Lite eller ingen endringer



Testing av nye konsepter i 2023

«Tettere samarbeid med kommersielle aktører»



Bærekraft
- en verdensomfattende endring

Motorsportens store mulighet





Visste du at?

• Verden forandrer seg

• Klima forandrer seg

• Teknologien gir nye muligheter

• Norge er i forkant og verden følger med

• Vi kan flytte motorsporten tettere på folk

• Vi kan vise at motorsporten er viktig for utvikling

• Vi kan tiltrekke oss sponsorer

• Vi kan tiltrekke nye medlemmer

• Rekrutering – God løsning for barneidrett

• Lavere driftskostnader

• Mindre vedlikehold

• Norsk ungdom er nysgjerrige på noe nytt

• Nordmenn trenger alternativer til ski







NMF Vil
Løypemelding strategi



16.11.2022 NMF Vil 2021-2025

NMF SINE STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

BEDRE MOTORSPORTANLEGG OG FLERE NÆRANLEGG

KLUBBEN I MIDT HJERTE HØY SPORTSLIG KVALITET I ALLE LEDD

ALLE MED



FØLGER PLAN

KLUBBEN I MITT HJERTE

Prosjekter følger plan. Helhetlig 
kurssystem er implementert. 
Fjernet unødvendig innhold, 
tydeliggjort mål, mye er 
digitalisert og letter e 
tilgjengeliggjort for de som har 
behov.

Utfordringer

Sofie-Kristine Røimål 
Telle

FØLGER PLAN

BEDRE 
MOTORSPORTANLEGG OG 
FLERE NÆRANLEGG

De fleste prosjektene følger plan 
og har fått ny ressurs i 
bærekraftsrådgiver. Krevende 
prosesser som henger sammen 
og usikkerhet hvordan både 
myndigheter og motorsporten vil 
ha det.

Utfordringer

Følger delvis plan

ALLE MED

NMF har gode utviklingstall. Det 
er dog utfordrende å finne 
personer som har kompetanse og 
motivasjon til å bistå NMF i å nå 
vedtatte mål. 

MIDLERTIDIG AVVIK

HØY SPORTSLIG KVALITET I 
ALLE LEDD

Topp: Bygger stein på stein som 
gir resultater. Forutsigbarhet og 
tydelige mål følges.
Bredde: Mye er satt ut i liv. Mange 
kurs og mulighet for 
kompetansebygging vil være 
tilgjengelig gjennom vinteren.

Henrik 
Frisak

Utfordringer Utfordringer

Mats Gundersen Mats Gundersen



A - BEDRE MOTORSPORTANLEGG OG FLERE NÆRANLEGG.

A1 - Gi klubber tilgang til 
kompetanse for utvikling av 

eksisterende og etablering av 
nye motorsportanlegg.

A2 - Etablere Norges første 
anlegg for elektriske kjøretøy. 

A4 - Motorsportanlegg tilpasset 
aktivitetsnivå og alder.

A5 - Etablere flerbruksanlegg 
der folk bor.

A3 - Etablere anleggsplan for motorsporten i Norge.

C - HØY SPORTSLIG KVALITET I ALLE LEDD.

C1 - Rekruttere og utdanne flere 
trenere i alle klubber.

C2 - Etablere gode trenings- og 
delingskulturer i hele 

motorsporten.

C3 - Kompetansemiljø og 
pådriver innenfor overgang til 

elektrisk motorsport.

C4 - Vinnerkultur og 
landslagstilbud av internasjonal 

standard.

B - KLUBBEN I MITT HJERTE.

B1 - Bærekraftig og effektiv 
klubbdrift.

B2 - Rekruttering og utdanning 
av gode frivillige og ledere.

B3 - Flere arrangementer med 
høy kvalitet.

B4 - Utviklingsmodell med 
kompetansebehov tilpasset 

nivå.

D - ALLE MED.

D1 - Alle skal oppleve å bli godt 
ivaretatt gjennom gode sosiale 

nettverk og kjønnsnøytrale 
miljøer.

D2 - Attraktivt og inkluderende 
tilbud på alle ambisjonsnivåer.

D3 - Motorsport hele livet.

D4 - Rekruttere flere til 
motorsporten gjennom trygge 

lavterskel tilbud til barn og 
unge.



Ny strategi / langtidsplan

NMF Vil 2025-2029



Resultater i toppidretten sammenlagt internasjonalt

• 1. plass Sondre Haga VM trial2

• 1. plass Elias Ishoel Snowcross AMSOIL PRO

• 1. plass Malene A. Cottew Snowcross AMSOIL PRO

• 2. plass Christopher Tveråen EM quad

• 2. plass mix lag VM trial

• 2.plass Mathias Pollestad U19 EM speedway

• 2. plass Vilde Holt EM Enduro

• 2. plass Jone Sandvik junior EM trial

• 3. plass lag EM Enduro

• 4. plass Jones Jørgensen ungdoms EM trial

• 4. plass til Kevin Horgmo VM MX2

• 4. plass Dag Martin Drange VM Ski GP3 

• 5. plass Huldeborg Barkved VM trial GP

+ mange flere topp 10 plasseringer i VM og EM, samt mange gode enkelt plasseringer i disse løpene.



• Lisenssystem og utvikling – var, nå og fremtid
• Klubbene gjør en god jobb
• Systemet til hjelp, ikke hindring 

• IKT-plattformer og fremtid
• iSonen – arrangementsverktøy
• Kjøretøyregistrering
• Startnummerregistrering

• Nettside

IKT



• ACR
• Handlingsplan forbundstinget 2007
• Mål om utvikling av anlegget til det beste for våre idretter
• 49% solgt, 51% i prosess

• Setesdal Folkehøgskule
• Stiftelsestilsyn og revisor
• Uavhengig stiftelse

• Motorsportens hus
• To valg
• Tingbehandling?
• Ekstern juridisk bistand

• Datatilsynet
• NMF anmeldt av medlem
• Mye ressurser og kostander
• Irettesettelse er svart ut
• Klage fra anmelder på Datatilsynets vedtak i saken

Aktuelle saker



Kr 80  Kr 50 Kr 185 Gratis Gratis

NIF`s Barneforsikring NIF`s Barneforsikring NIF`s Barneforsikring NIF`s Barneforsikring

Kr 80 Kr 50 kr 1 620 Kr 200 pr gren. kr 255 16 års aldersgrense Kr 1 010

Grunnforsikring 
(minimumsforsikring)

Grunnforsikring 
(minimumsforsikring)

Utvidet forsikring Ingen forsikring
Grunnforsikring 

(minimumsforsikring)
Utvidet forsikring

Kr 160 kr 100 Kr 2 340  Kr 4 550 Kr 200 pr gren. Kr 570 Kr 480 Kr 1 010

Grunnforsikring 
(minimumsforsikring)

Grunnforsikring 
(minimumsforsikring)

Utvidet forsikring Max forsikring Ingen forsikring
Grunnforsikring 

(minimumsforsikring)
Utvidet forsikring

Ekstra kjøp av 
max forsikring 

 + 1 000 kr Engangskonkurran
selisen 200 kr

Godkjent for 
Elektriske 
kjøretøy

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kommentar

LØSES VIA APP.                 
Gjelder kun i  Norge. Ingen 
konkurranse, kun trening og 

opplæring med instruktør på  
eget område, adski l t fra  

andre utøvere. Absolutt ingen 
form for egentrening. Bruker 

av denne l i sensen ska l  
tydel ig merkes  med gul vest. 
Kan ikke løses  dersom man 

har hatt nas jonal  l i sens  
tidl igere.

LØSES VIA APP.                    
Gjelder kun i  Norge. Ingen 
konkurranse, kun trening og 

opplæring med instruktør på  
eget område, adski l t fra  andre 

utøvere. Absolutt ingen form 
for egentrening. Bruker av 

denne l i sensen ska l  tydel ig 
merkes  med gul vest.                            

MAX 6 ganger pr. person pr. år

LØSES I  LISENSSYSTEM.  
Gyldig for treninger og 
konkuranser i  Norden. 
Kompetansekrav i  form 

av l i senskurs  i  tråd med 
grenenes  krav. 

LØSES I  LISENSSYSTEM. 
Utøvere som ska l  

konkurrere utenfor 
Norden, MÅ ha denne 

l i sensen. 
Kompetansekrav som 

ti l svarer kravet ti l  
nas jonal  l i sens . Krav ti l  

legeattest.

LØSES I  LISENSSYSTEM. 
Gjelder ikke "Kom og 

prøv" l i sensen. 

LØSES I  LISENSSYTEM. 
Er gyldig for trening 

og konkurranse i  
Norden. 

Klubber som ska l  benytte 
denne må søke NMF. 

Li sensen kan kun 
benyttes  ti l  ett spes iel t 

arrangement som er 
opprettet i  NMF s i tt 
arrangementsystem. 

Kjøretøyet som benyttes  
MÅ ha skilter (ikke 

prøveski l ter). Det må 
leveres  egenattest. Max 

to utøvere på banen 
samtidig.

Forutsetter at man 
har samme 

kometanse som ved 
å  løse ordninær 
l i sens . Kan kun 

benyttes  i  Norden. 
Ta  kontakt med 

forbundet om denne 
l i sensen. 

Alle våre lisenser forutsetter at man har medlemskap i klubb.

Senior fra året 
man fyller 20 år

Lisens i flere grener Radiostyrt Lisens2023
"Kom og prøv" 

opplæringslisens. Gyldig i 
1 mnd.

Nasjonal Lisens. 
Helårs

Internasjonal Lisens. 
Helårs

FUN lisens
ENGANGS 

konkurranselisens

Undomslisens fra 
året man fyller   

13 år

Junior 5-12 år

"Kom og prøv" 
endagslisens. Max 6 pr. 

pers



• 2.-4.juni 2023 – NMF vil være representert
• Vurderer å sende inn forslag fra NMF
• Noen av rollene og oppgavene i idrettslag:

• Styre
• Kontrollutvalg
• Valgkomite
• Bestemmelser om kjønnsbalanse skal ivaretas
• Styre skal påse at det finnes barneidrettsansvarlig, ansvarlig, for politiattest ordningen, alle trenere skal ha 

trenerattesten
• AKTIVITET – avholde treninger, konkurranser, ordne med lisenser, ta kurs, oppdatere funksjonærer, rekruttering, 

frafall, integrering, vedlikeholde anlegg, nettside/FB grupper, Spond meldinger osv. osv...

• Gode intensjoner og viktige tema, men: Mye byråkrati? Fokus vekk fra kjernevirksomhet?
• Skal NMF gå videre med dette og ta til orde for en enklere hverdag for klubbene?

Idrettstinget Norges Idrettsforbund 2023



Norsk idretts grunnfjell er idrettslagene. Forskjellen mellom idrettslagene med hensyn til størrelse 

og kompetanse er meget stor, men oppgave og ansvaret er likt uavhengig av størrelse. Mange av 

idrettslagene er i kategorien mindre idrettslag. Å drive idrettslag krever mye arbeid og mange av 

oppgavene krever mye tid og ressurser. Små idrettslag er ikke i stand til å få ut sitt fulle potensiale 

fordi norsk idrett legger for mange andre oppgaver til idretten enn selve det som er kjernen for 

idrettslagets virksomhet.

• Redaksjonskomite: Stig Hansen, Elin Vandevjen, Helge Stangebye-Nielsen

Resolusjon



• Tid, sted:
• Scandic Hotell Lerkendal i Trondheim
• 21.-23. April 2023
• Det vil være mye innhold på fredagen – sett av tid

• En av hovedsakene blir fremtidig organisering av NMF

NMF Forbundsting 2023



Spørsmål fra salen
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