NORGES MOTORSPORTFORBUND
APPELLUTVALG

REFERAT FRA MØTE I APPELLUTVALGET 15. OKTOBER 2007
Møtet ble holdt i NMFs lokaler i Drammen mandag 15. oktober 2007 kl. 1700 og ble
avsluttet kl. 2330.
Til stede: Jan Norsted, leder, Otto Gulliksen, nestleder, Anne Helene Oppegaard,
medlem, Per Ivar Lier, medlem og Svein Tyreng, varamedlem.
Forfall: Roger Einhaug, medlem og Thore Mørk, varamedlem.
Advokatfullmektig Geir Lilletvedt møtte som prosessfullmektig for NMF.
Dessuten møtte NMFs administrative kontaktperson for Appellutvalget, Leif Agnar
Ellevset, som er utvalgets faste sekretær.

Sak. 01 Roadracing- diskvalifisering fra NM-runde i Superbike-protestbehandlinggjennopptak.

Appellutvalgets vedtak:
Appellutvalget vil understreke at det er betydelige uklarheter i forhold i det aktuelle
reglement og det som faktisk har skjedd i saken. Utvalget konstaterer at Roadracingkomiteen, de tekniske kontrollørene og juryen ikke har utført sitt arbeid på en
tilfredsstillende måte i henhold til gjeldende reglement. Dette er etter utvalgets mening
forhold som ikke bør gå ut over utøverne.
Appellutvalget finner av ovennevnte grunner å oppheve sitt vedtak av 13. september
då. Juryens kjennelse av 26. august då blir dermed stående som en endelig beslutning i
saken.
Appellutvalget ber NMF ta initiativ til at grenkomiteen starter arbeidet med oppgradering
av de aktuelle reglement slik at disse kan legges til grunn i kommende avgjørelser.
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Sak 02. Disiplinærsak mot utøver for hendelse- NM snøscootercross 2007

Appellutvalgets vedtak:
Appellutvalget anser at det på bakgrunn av avgitte juryrapporter og vitneutsagn, er
dokumentert at NN har utvist en ufin oppførsel som nødvendiggjør en administrativ
forføyning. Appellutvalget opprettholder derfor Forbundsstyrets vedtak av 7. september
då om en bot på kr. 2000,- og inndragning av lisenser i NMF i ett år.

Sak 03 Disiplinærsak mot foresatt for hendelse- NM snøscootercross 2007
Appellutvalget har lagt til grunn de samme hoveddokumenter som for sak 02. NN
representerte sin sønn NN under sakens behandling.

Appellutvalgets vedtak:
Appellutvalget opprettholder i utgangspunktet inndragelse av lisensen i to måneder,
men ønsker å gjøre inndragningen den siste måneden betinget. Dette innebærer at NN
kan starte med trening og konkurransekjøring fra 1. desember då, men skjer det noe
ureglementert i straffetiden vil inndragning av lisens på ny bli effektuert inntil annet
vedtak er fattet.

Sak 04 Disiplinærsak mot foresatt for hendelse-NM snøscootercross 2007

Appellutvalgets vedtak:
Appellutvalget anser, at det på bakgrunn av avgitte juryrapporter og vitneutsagn, er
dokumentert at NN har utvist en ufin oppførsel som nødvendiggjør en administrativ
forføyning. Appellutvalget reduserer på grunn av ny informasjon boten fra kr 4000,- til
kr. 2000.-.
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Sak nr. 5 Disiplinærsak mot utøver for hendelse –NM snøscootercross 2007
Appellutvalgets vedtak:
Appellutvalget reduserer inndragelse av lisensen til to måneder, men ønsker å gjøre
inndragningen den siste måneden betinget. Dette innebærer at NN kan starte med
trening og konkurransekjøring fra 1. desember då, men skjer det noe ureglementert i
straffetiden vil inndragning av lisens på ny bli effektuert inntil annet vedtak er fattet.
Drammen, 16. oktober 2007

Jan Norsted
Appellutvalgets leder
Leif Agnar Ellevset
Appellutvalgets sekretær
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