Referat fra Motorsportkonferansen 11 November 2017
Disse var til stedet var:
Nesteleder enduroutvalget Rita Jonassen, fra NMF Are Antonsen
Fra klubbene hadde følgende møtt: Aine d. Blø. NMK Molde. Hans Kr.
Beernhus, NMK Aurskog Høland. Kenneth Iversen, Lunner Motorsport, Mette
Nyberg. Lunner Motorsport, Geir Rolstad, Jevnaker Motorklubb, Atle Eriksrud,
Jevnaker Motorklubb, Tormod Holtmoen, Solør Motorcykelklubb, Stig Hansen,
Borg MC klubb, Asbjørn Sletholt, Flittig Motocross &ATV. Lars Thore, Harald
Bogstad, NMK Aurskog Høland, Bård Westbye, NMK Aurskog Høland, Giancarlo
Illidi, NMK Aurskog Høland, Geir Øyen, Region Øst, Jon Omby Jonassen, Lier
MSK, Jarle Burud, Oslo Motorsportklubb, Susanne Burud, Oslo
Motorsportklubb, Gro Colseth, Rakkestad Motorklubb.
Referent: Gro Colset
Til å underskrive referatet: Asbjørn Sletholt og Kenneth Iversen

Sak 1. Åpning av møte, Nesteleder i Enduroutvalget ønsket velkommen og
åpnet møte, med og gå gjennom dagens program. Vi hadde en disputt mellom
vara i enduroutvalgt, grenkordinator i enduro og en i salen. Saken gjalt
mobbing på nett og hvordan vi oppfører oss mot hverandre, dette førte til at
vedkommende i salen forlot møte. De involverte hadde et møte i etterkant
hvor presidenten var til stedet og det ble skværet opp og vedkommende deltok
deretter videre i møtet. Bra.
Sak 2. Årsrapport 2017 ble lest opp og kommentert. Utvalget har god kontroll
på regnskapet, men etterlyser en del bilag fra klubbene om støtte. Mange bilag
kommer ofte sent på året.
Sak 3. Tiltaksplan for 2018 med budsjett ble gått gjennom punkt for punkt og
diskutert. Enduroen for neste år kr. 326,962.00. Tiltaksplanen er ikke helt
ferdig. Grenen må prøve å få inn sponsor middler . Vi har ingen sponsor i dag.
Er det noen som har forslag til en som kan ta seg av det? Det er satt av
110000.00 til bredde aktivitet. Toppidrett vil få penger fra Akademiet. Utvalget

ønsker og sende jr. lag til six days i Chile, men da må de ha sponsorer. Utvalget
dekker noen omkostninger til arr. av NM og speaker på N-cup løp. Det er satt
av midler til utdanning av internationale jurydeligater. Spørsmålet er hvor
mange vi trenger.
Det vil bli holdt kurs for stevneledere, teknisk kontrollanter og jury B i regi av
Region Øst på Gardemoen siste helg i januar. Med den nye tildelingsmodellen
som kom i fjor var det noen som lurte på om vi fikk mindre i år. Are fortalte at
det var ganske likt som i fjor. Hvis vi har flere nationale løp i året, vil vi få mere
penger neste år, (Viktig å registrere åpne løp i SAS, også de man vanligvis ville
kalt klubbløp). Det er vanskelig for klubbene og ha løp da det er så få deltagere.
Det blir derfor vanskelig og få kabalen til å gå opp.
Spørreundersøkelse som har blitt sendt til ca 800 førere, er klar, denne blir lagt
ut på nett. Ting som kom frem, terminliste må legges ut tidlig . vi må lage maler
på hvordan løpene er, vanskelighets grad, vi må fortelle om løpet, lage kort
løype beskrivelse, og legge ut små snutter om traseen. Utøverne etterlyste
også påminnelser på nett om å skulle melde seg på
Så var det tid for lunch og den smakte deilig.
President Per Velde kom inn en tur etter pausen og snakket om at vi måtte
høre på hverandre, behandle hverandre med respekt, ikke krangle. Hvis vi får
situasjoner med bråk, ta saken med Velde.
Sak 4. Landslag og Team Norway. 2017.
Landslags trener Pål Anders Ullevålseter orienterte om deres arbeid. På
Landslaget per dags dato er Anders Becher Johansen, Kevin Burud, Andre Wold
Larsen, Alexander Nyberg, Joakim Omby Jonassen og Håkon Enger Karlsen.
Marius Helmersen og Kristian Felix Jensen har gått ut, da de skal kjøre Rally.
Team Norway 13-16 år. Består av Martin Hansen og Per Kristian Svensrud.
Camilla Illide har sluttet som trener for disse og ny trener Erland Thomassen
overtar jobben. Han presenterte seg. Denne gruppen må kjøre USM. Det vil
komme flere aktuelle utøvere i løpet av kort tid. Målet er å komme på pallen
innen 3 år. De har også tilgang til lege, fysio og alt Olympiatoppen har.
Mål: Synliggjøre landslaget gjennom media og sosiale medier, skaffe spons,
Holde kurs for bredden, Flere skal kjøre SM i Sverige.

Bjerlin i barne utvalget kom innom, fortalte litt om utvalget og at de skal
revurdere reglementet og ta opp temaet: hva skal gjøres med rekrutering.
Forslag, forenklet enduro på crossbaner, Gjøre noe med lisenser i ungdom.
Sak 5. Regelverk: Søke om disp. fra reglene - tidskort – parch ferme og antall
fartsprøver.
Spesialreglementet: Bruke det vi har og gjøre endringer i tilleggsreglene.
Etappe reglene må vi ordne med ordbruken.
Det var ikke NM i 2017, det var for dårlig dialog mellom klubben som hadde
søkt og administrasjonen. Vi må på sikt prøve å få til et NM hvor det blir kjørt
med skilt, ordentlig enduro. Legge en plan på hva vi vil og jobbe for det.
Sak 6. Sesongen 2017. Vi har hatt 4 N Cup runder og 7 breddeløp nasjonalt.
Enkelte utøvere har kjørt EM (1-4 runder) og vi har hatt lag i six days. Noen har
også kjørt SM og USM. Det har også vært utøvere som har kjørt flere ulike
Extremeløp. De som kjørte six days fikk følgende medaljer: Kjetil Gundersen,
gull, Håkon Nohr, Kevin Burud og Pål Anders Ullevålseter fikk sølv.

Inger Marie Pauli som er i valgkomiteen kom på besøk. Orienterte om regler
for valg av ny grenleder. Det er nå ny instruks ved valget (klubb - valgkomiteseksjonstyre) Spørsmål : Hva forventer vi av en grenleder ?: Må stå på for
grenen, klare og samle ekspertisen, lage et oppslagsverk for jobben som
utvalgsleder som kan videreføres til neste leder og være en bauta inn mot
NMF. MÅ være i kontakt med klubbene v/ løp, anslag for løp prismessig, se på
priser på løp, Terminliste må være ferdig så tidlig som mulig, organisert trening
i alle klasser i klubbene.
Det ble foreslått Rita som ny leder og at det velges en ny nestleder.
Valgkomiteen fikk litt og jobbe med
Sak 7. Terminliste: N-cupen. Terminlisten vil bli lagt ut så snart den er klar. Vi
har foreløpig fått 3 løp meldt inn. Det er Enebakk- Norseman. Kongsberg GGN
og Rømskog ønsker å arrangere NM. Det vil bli 1 treningssamling på våren og 1
på høsten. Det vil bli flere breddeaktiviteter og 4 Norgescup løp, hvis vi skal ha
den løpsformen. Jevnaker vil ha 1 N-cup i september, Borg vil ha et løp 9/62018 N_cup eller bredde, og Aurskog Høland vil ha et løp 13/10-2018. Dette er
det vi har foreløpig.
Sak 8. ‘

Innkomne forslag; Det var et fra NMK Kongsberg angående rangering i
resultatlister når du ikke har målgang. Det er som følger, har du ikke målgang
er du diskvalifisert og får ingen plassering i løpet. Forslag fra grenen angående
regelverk, dette er diskutert tidligere i dag.
Sak 9. Vi kåret årets arrangør. Det ble i 2017 NMK Kongsberg. Gratulere så mye.
Prisen var i år et bakhjul med inskripsjon. Artig. Grenen ønsker at dette skal
være en vandrepokal som skal gå til beste arrangør, kriterier som publikums
vennlige- skape engasjement. Dette også for å få litt blest om breddeløpene.

Vi fikk besøk av Anlegg, miljø og teknologi utvalget. Med Dag Lindkjølen og
Knut Iver Skøien. De lurte på hva vi trenger av baner over hele landet. Dette ble
diskutert og de tok saken med seg videre.

Søndag 12.11.2017.
Møte fortsatte i dag, da vi ikke ble ferdig i går.

Litt oppsummering.

Status regelverk: Det ble snakket om å mulig søke dispensasjon for NM på visse
områder,
Tidtakersystemet. Her blir det kursing.
NM uka i Stavanger, Super Enduro, kort bane, publikumsvennlig, parc ferme,
ungdom. Målet er å ha det midt i sentrum og vi vil vise frem vår gren.
Spørsmålet er: Vil vi være med på dette, hvem kan arr, enduro delen, hvem kan
bygge banen. Det vil være tv dekning, men da er det de som bestemmer hva de
vil vise, dette må kunne finansieres. Grenansvarlig har et par lokale klubber
som muligens kan stå som ansvarlig, men det betinger at flere stiller opp.
Dette er uke 33, Skal grenen være med svaret er Ja.
Ullevål Stadion Andre Villa skal ha show med super enduro. Skal grenen være
med og ha utstilling og annen aktivitet eller ikke. Utstilling er nok det beste vi
kan ha der. Foreløpig interesse for dette.
MC messa, vi har problemer med å få folk til å stå på stand, hva gjør vi? Dette
er i mars 2018. Foreløpig interesse, men ikke avklart

Utvalgsleder håper på innspill om det er noen som vil være med i
arbeidsutvalget.
Terminlista.. Nye løp har kommet til og listen blir lagt ut. Det er på
arrangørkonferansen vi må ta dette opp til ferdig behandling.
Rita takker alle for fremmøte- mye positivitet og glød. Stå på. Og god tur hjem.
Rita Jonassen@lierskolen.no.
Valgkomite. Inger Marie Pauli. inmarip@me.com.

