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Årsrapport fra Speedway 2022

Drift komite/gren:

• Grenen fikk ny grenkomite etter MSK 2020.
– Grenleder Tor Arne Vigre

– Ass grenleder Lina Topstad.

– Det skal velges ny Grenleder 2022-2024

• Fungerende arbeidsgruppe som har hatt flere møter i løpet av året.



Årsrapport fra Speedway 2022

MSK/Ting/Arrangørkonferanse:

• Arrangørkonferanse speedway ble avholdt på Teams 5.mars.

• 6 klubber deltok . 

• Saker på agenda var MITA, terminliste, internasjonale deltagelser, 
treningssamlinger, rekruttering og endringer i reglementer.



Årsrapport fra Speedway 2022

Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering:
• Ifm liga 500cc har det blitt kjørt oppvisnings løp på 50 og 85 ccm.

• Dårlig med førere i disse klassene 

• Det ble avholdt treningssamling på Lunner med instruktører fra NMF.

• Det har vert 2 treningsamlinger med dansk trener i Kristiansand og Elgane. 



Årsrapport fra Speedway 2022

Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering:

• Ved nesten alle stevner for 85cc har det vært klasser for 10 år og yngre i 50cc og 
85cc. Deltakelsen har variert. Det er få førere i 85cc. 

• Det store breddearrangementet for alle barne- og ungdomsklassene er «Barnas 
speedwaydag» på Geitryggen som samler flest deltakere av alle norske stevner.



Årsrapport fra Speedway 2022

Toppidrett:
• Det har vert masse kjøring ute dette året etter 2 labre år med lite reising grunnet 

Corona.Vi har hatt utøvere på SON, EM lag. Vi har hatt utøvere som har kjørt i 
Danmark, Sverige, Polen og Scotland Det har også vert 2 stk i 85 klassen som har 
deltatt på YGT og EM dette året

• Det blei arrangert NM ind på Geiteryggen hvor NRK var og filmet hele stevnet da 
dette gikk under NM veka 2022. 

• Internasjonalt har vi Mathias Pollestad som fikk en fantastisk 2 plass i U19



Årsrapport fra Speedway 2022
Nasjonal konkurranser:
• Alle løp har blitt fordelt på hele sesongen, alle klubbene har gjennomført ligarunder.

• Det er vanskelig å få deltakere til individuelle løp, inkludert 50cc- og 85cc-klassene. 
Det er utfordrende å få de yngre til å reise rundt og noen velger helt å avstå fra 
deltakelse utenfor egen bane. 

• NM individuelt hadde 16 + 2 reserve navn på lista. Vi hadde med 1 Danske og 2 
Svensker på dette stevnet som blei kjørt på Geiteryggen .

• Internasjonale konkurranser:

• Son, Em par, Em U19 Em U21 og Gp kval

• NM par gikk med 5 par. 



Årsrapport fra Speedway 2022

Anlegg og miljø:
• Det er sju klubber med godkjente anlegg: Elgane MSK, Grenland SMK, Mjøsa SK, 

Oslo MK , NMK Kongsberg, NMK Drammen og NMK Kristiansand. Elgane og Oslo 
har internasjonal godkjenning på sine anlegg.

• Grenen har selv bestemt at luftgjerde skal være obligatorisk for alle NM-arrangører 
fom 2018. Fem baner har dette pr nå (Elgane, Kristiansand, Grenland, Mjøsa og 
Oslo), Drammen har også fått luftgjerde på plass dette året.. Elgane fikk ny Fime
godkjenning på banen i 2022.



Årsrapport fra Speedway 2022

Markedsføring/informasjon/profilering:
Ingen spesielle tiltak..

Organisasjonen/internasjonale tillitsverv:
Ingen.



Årsrapport fra Speedway 2022

Resultatbørs:

• 1.divisjon Liga: Nr 1 Elgane Nr 2 Oslo MK, Nr 3 Nmk Kristiansand, Nr 4 Mjøsa SK, Nr
5 Nmk Drammen og Nr 6 Grenland.

• NM Lag Kristiansand: 1ST Elgane: 2 ST Kristiansand: 3 ST Oslo: 4 ST Mjøsa: 5 ST 
Drammen.

• NM Par Elgane Motorstadium.

• 1ST Elgane: 2nd Elgane Mk 2: 3rd Mjøsa sk 2: 4th Mjøsa sk 1: 5th Drammen.

• NM Induviduelt. 1.plass: Tim Sørensen 2.plass: Glenn Moi 3.plass: Truls 
Kammhaug





Allocations 2023
Det er blitt søkt om plasser til neste år på: European Pairs, U 23, European individual ice
racing, individual Euro championship, U 19, fime speedway world cup, YGT og Em 85ccm 



Innkomne forslag



Forslag 1 – NMK 
Kristiansand
Forslagets ordlyd:

NM Individuelt finale.

Nr 1 og nr 2 går direkte til finale.

Semifinale skal kjøres med plassering 3-4-5-6 der 2 
beste går videre til finale.

Trekningen av bane gjøres etter poeng, den med mest 
poeng trekker først og deretter nr 2-3-4.

I semifinale trekkes bane på samme måte som finale. 
Den med høyest poeng trekker først, deretter nr 4-5-6.

Begrunnelse:

Øke konkuransen om og få plass i finalen. Alle må gi sitt ytterste for 
og få nok poeng til å kjøre finale.



Forslag 2 
Kristiansand Nmk

Forslagets ordlyd:
Gjeldende teknisk reglement blir stående som det er som i dag, 
men teksten på første side endres til: Fra og med 1 januar 2023 
vil FIMs tekniske reglement gjelde for Norge da med engelsk 
tekst og gjeldende unntak blir stående. 

Begrunnelse:

Ingen vesentlig endring i FIMs 2022 teknisk reglement, som har 
betydning for Norge. Det vil være enklere å gjøre dette på 
denne måten enn å skrive unntak på nytt. 



Forslag 3 
Kristiansand NMK

Forslagets ordlyd:
Gjeldende teknisk reglement blir stående som det er som i dag, men teksten på første side 
endres til: Fra og med 1 januar 2023 vil FIMs tekniske reglement gjelde for Norge da med 
engelsk tekst og gjeldende unntak blir stående. 

Begrunnelse:

Ingen vesentlig endring i FIMs 2022 teknisk reglement, som har betydning for Norge. Det 
vil være enklere å gjøre dette på denne måten enn å skrive unntak på nytt. 



Forslag 4 NMK 
Kristiansand

Forslagets ordlyd:
Forslag til endring i SR Track Racing 2022, kapittel 01.85 Tekniske spesifikasjoner for 
flat track motorsykler
Begrunnelse:
Foreliggende reglement for Flat track er gammelt og gjenspeiler ikke løpsreglement, 
klasser og teknisk som kjøres i dag i landene i Europa og USA
Sporten har vært ikke eksisterende i Norge, det har pågått et intenst rekrutteringsarbeid 
de siste årene av et par klubber.  Det er ønskelig å gjenspeile reglene slik sporten har 
utviklet seg.
Reglene må tilpasses slik at man forenkler rekruttering til sporten
Det er etablerte regler i mange land i Europa, der de største er England (DTRA) og 
Tyskland (Krowdrace og Nordic Flat track)
I Sverige innførte Svemo flat track regler i 2021.  De personer som har utarbeidet dette 
forslaget var med og jobbet fram reglene som ble vedtatt i Svemo
Dette forslaget er basert på reglene som benyttes av Krowdrace, DTRA og Svemo
Forslaget er utarbeidet som en endring i allerede eksisterende kapittel 01.85 Tekniske 
spesifikasjoner for flat track motorsykler og tilpasset alle de generelle reglene i SR som 
allerede finns



Forslag 5 NMK 
Kristiansand

Forslagets ordlyd:
Innføre teknisk sjekkliste i flat track basert på teknisk sjekkliste speedway.

Begrunnelse:

Det er ikke tidligere utarbeidet en sjekkliste for teknisk kontrollant flat track. Ønsker å tilpasse 
og bruke skjema som brukes i speedway. Se vedlegg.



Forslag 1 Mjøsa SK

Forslagets ordlyd:
Hvis værforholdene tilsier at det kan bli forsinkelser av start, skal juryen 
allerede ved første oppmøtetidspunkt gjøre en vurdering av forholdene 
og evt angi utsettelser så tidlig som mulig. Juryen skal alltid støtte seg 
på banemannskapers vurdering, men det er juryen som har myndighet 
til å kreve tiltak utført, ikke banemannskapene.

Begrunnelse:
Spesielt ifm NM par kunne det se ut som om det var banemannskapene 
som bestemte hva som skulle gjøres og når. Utfra undertegnetes 
observasjoner var ikke «banesjef» på plass før ca 45 min før planlagt 
start. Dermed ble ikke tiltak iverksatt i tide til at start kunne gå som 
planlagt heller. Og etter dette fulgte flere korte uforutsigbare utsettelser. 
Hadde banemannskaper vært til stede fra morgenen av, så kunne 
stevnet kanskje gått etter planen, evt så kunne man i hvert fall hatt en 
mer forutsigbar plan på tiltak og utsettelser. Slik det ble på NM par 
endte man opp med katastrofalt dårlige heat til å begynne med og en 
brukbar bane på de siste heatene. Riktige tiltak iverksatt tidligere hadde 
gitt et langt bedre stevne.



Forslag 1 Grenland 
Speedway og 
motorsykkel klubb

Begrunnelse:
FIM jobber med en GP4 klasse med 190cc som vi bør implementere i vårt reglement 
så snart det er implementert i FIM.
85cc som brukes i dag blir stadig vanskeligere å skaffe deler til, og kravet om 14hk er 
umulig å sjekke ved teknisk kontroll så det bør fjernes snarest.



Terminliste, NM-fordeling



NM-fordeling 2020-2025
Denne fordeling ble vedtatt ifm MSK 2018.

Fordeling 2022:

• Individuelt: Grenland (Kr.sand)

• Par: Elgane

• Lag: Kristiansand (Grenland)

Fordeling 2023:

• Individuelt: Mjøsa

• Par: Oslo

• Lag: Kristiansand



Terminliste 2023

• Trenger vi noen prinsippielle diskusjoner?

• Mjøsa/Oslo – rekkefølge og når i sesongen.

• Elgane/Kr.sand – rekkefølge og når i sesongen.

• Drammen, Grenland

• NM-/ligahelger?



Årets arrangør 2021

Basert på tilbakemeldinger fra klubbene.
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