Referat Enduro 15.08.17
Tilstede: Mette Nyberg, Atle Eriksrud, Emilie Westbye, Rita Jonasen og Are Antonsen
Fraværende: Susanne Burud (hadde gitt beskjed)
1. Videre drift av grenen
Seksjonsstyreleder kartla videre motivasjon for arbeidsgruppens deltakere. Deltakerne var av
blandede følelser for videre arbeid, og dette ble begrunnet med manglende kommunikasjon og
gjennomføring av avtalte aktiviteter. Arbeidsutvalget besluttet å fortsette arbeidet med å
ivareta grenen i samspill med styreleder, for å opprettholde aktivitetene som er avtalt så lang
det lar seg gjøres. Arbeidsoppgaver fordeles etter at referatet foreligger. Styreleder lager en
liste over oppgavene og disse foreldes innen neste møte.
2. Status terminliste
Sett i sammenheng med det som er planlagt av konkurranser, så har gjennomføringsgraden
vært noe redusert. Alle i arbeidsutvalget enige om at dette er svært beklagelig.
Det er gledelig er å se at det blir gjennomført flere breddeløp, og at løpene har god spredning
geografisk.
Pr. dags dato er det gjennomført følgende:
2 runder med NC.
3. runde går på Jevnaker som planlagt. Det sjekkes også om man her kan kjøre to dagers løp,
ved at man snur banen siste dag. Atle kommer tilbake med informasjon om dette senere. Her
må andre klubber stille med funksjonærer for å bistå Jevnaker.
4. runde blir kjørt på Haslemoen. Det er etter møtet kommet informasjon om at aktivitetene på
Haslemoen kjøres helgen 21 – 22. oktober. 21/10 vil bli benytte til å gjennomføre finalen i
NC, mens søndagen blir benyttet til utholdenhetsløp for lag (breddeløp) på 6. timer.
Flittig og Tiurleiken er gjennomført. Kongsberg Grand National går av stabelen
23.09.17. Aurskog Høland avholder etappeløp 14.10. (101-års løpet)
Ytterligger et breddeløpt er planlagt hos Hell motorsportsklubb v/Thomassen. Det er i dette
løpet åpnet opp for at førere med Crosslisens skal få kunne delta, men dersom disse førerne
ønsker å gjennomføre flere Enduroløp, så må førerne skoleres i Endurogrenens reglement og
retningslinjer.
Det blir i år ikke gjennomført NM i Enduro. Det har vært jobbet iherdig med å finne en aktør
og mange klubber er forespurt. Datoer/reglement/arrangør ikke har samsvart, og man nå har
prioritert å legge ballen fra seg for denne sesongen.
3. BreddeTiltak
Grenen har avsatt en noen midler til breddetiltak, og styreleder gikk raskt gjennom dette med
arbeidsutvalget. Utvalget drøftet ulike aktiviteter og gode forslag ble lagt frem. Et av
forslagene var å gjennomføre en treningssamling (over to dager) med fire trenere og fire ulike
aktiviteter. Det ble drøftet hvem dette kunne være interessant for, og hvor er mulig å
gjennomføre en slik helg. Grenen planlegger, arrangerer og sterkt subsidierer samlingen.
Deltagerne vil måtte betale egenandel på 500,-. Maks antall utøvere ca. 30.
Atle sjekker opp med klubben (Jevnaker) om det er rom for å leie området her. Forslag til
dato for gjennomføringen ble satt til helgen 7. og 8. oktober. Mette sjekker med landslaget
om de kan være delaktige i gjennomføringen av treningssamlingen.
Det kom i tillegg inn et forslag om å arrangere en samling for de som ønsker litt støtte og råd
og tips i forbindelse med oppkjøring til Gotland. Man antar at på denne måten kan man gjøre
noe for en annen del av bredden enn de som stiller på typiske ”vanlige” treningssamlinger.

Forslag til dato for gjennomføringen er 27- 28 oktober. Grenen står for planlegging og finner
samarbeidspartnere til gjennomføring. Deltagerne må betale noe egenandel.
4. Banerådgivere
Det skal gjennomføres kurs for utdanning av banerådgivere. Utdannede banerådgivere vil
kunne bistå klubbene i deres arbeid med å ivareta førernes sikkerhet. Seksjonen har tildelt
øremerkede midler til grenene for å bruke på sikkerhetsarbeide, og dette arbeidet vurderes til
å kunne komme inn under en slik ordning. Avsatte midler kan benyttes til å dekke noe av
reiseutgiftene for de deltakere som kommer langveis fra, slik at man kan få refundert deler av
kostnaden dersom man kan dokumentere kostnader over 1500,-. Kostnadene dekkes i
størrelsesorden inntil 1500 kr pr deltaker. Kurset vil ha en dags varighet, og deltakerne bør ha
noe kunnskap fra tidligere. Arild Sande og Per Ivar kontaktes ila kort tid for å se på konkrete
datoer.
Oppdateringskurs av funksjonærer
Mange funksjonær bør fornye sine lisenser. Grenen må utarbeide en plan for, og sørge for
gjennomføringen av dette før utgangen av februar 2018. Enduro grenen er svært sårbare blant
annet på juryledere. Behovet for oppdatering gjelder hele motorsykkelseksjonen.
5. Tidtakingssystem
Det er i lengre tid jobbet med å skaffe seg en oversikt over hva grenen har av utstyr, og hva
den eventuelt trenger å gå til anskaffelse av, for å komplettere tidtakingssystem. Det har vist
seg vanskelig å få en oversikt over dette.
Det var enighet i gruppen om at dette Ikke er et prioritert satsningsområde å skaffe et nytt
system pr nå, da grenen ikke har midler til dette. Tidtakingen vil blir kjørt manuelt via
MyLaps fremover. En oversikt over hvem som har kompetansen på dette området i klubbene
skal fremskaffes.
Are informerte gruppen om at dersom man velger å kjøre løp med en sløyfe er det kun behov
for en PC og en XL-fil for å få frem sluttresultatene. Dersom klubbene ønsker å gjennomføre
etappeløp med flere sløyfer, så er man avhengig i å ha en PC til hver sløyfe. Resultatene fra
hver PC må manuelt rapporteres inn til en person, som registrerer resultatene inn i XL-filen
og regner ut sluttresultatet. Grenen må utarbeide et skriv om hvordan man manuelt kan
arbeide med registering av resultater, og å finne frem til sluttresultatet på denne måten.
Informasjon og opplæring i arbeidet videreformidles på oppdateringskurset for funksjonærer.
Grenen ser det som fordelaktig om flere klubber ønsker å benytte seg av etappeformatet
(gjerne med bare én etappe) i konkurranser med lavere status, slik at både klubber og utøvere
blir vant med dette formatet, og således er bedre forberedt til NM. Det vil også kunne skape
mer trygghet bland arrangørene rundt tidtaking i et slikt format.
6. Six-days
Det ble gitt en rask orientering om status. Budsjett på mat er satt, og klær er bestilt. Jesper
Pehrson reiser nedover for å bistå laget med bevertning. Pål Anders Ullevålseter går inn for
Alexande Nybergr. Det har vært forsøkt å finne en annen erstatter for Alexander Nyberg, men
man har ikke lykkes.
Six-days 2018 - Det kan se ut som om Chile blir vertsnasjon for neste års løp. (Ikke
bekreftet.)
7. MSK
MSK avholdes 11. og 12.november 2017.
Arbeidsgruppen skal presentere sesongen, aktiviteter og budsjett.

Da det kan synes lurt å få kartlagt påfølgende års konkurranser, og det er ønskelig at man
allerede på MSK kan starte diskusjonene om påfølgende års aktiviteter og ny terminliste.
Arbeidsgruppen må i forkant jobbe frem et forslag til reglement som kan legges frem i god tid
før MSK, slik at eventuelle innspill fra medlemmene kan tas med i forslaget som legges frem
på MSK.
Reglementet bør skrives om. Pr. dags dato er det mange regler som er dårlig formulert, og
dette skyldes at reglene er direkte oversatt fra FIM sine regler. Ny disposisjon må lages hvor
en avklarer hva Enduro er med et eget vedlegg for de ulike løpstypene. Det er ønskelig med et
sammenhengende reglement, som er innbundet i et hefte bestående av flere deler. Nytt
reglement utformes, og arbeidsgruppen må finne noen som kan bistå i arbeidet. Seksjonen har
bestemt at NMFs grener skal følge FIM eller FIME sitt reglement, men dette bør tilpasses
Norsk enduro sitt særpreg.
Foredling av ressurser fra seksjonen til neste års budsjetter er enda ikke avklart. Det kan
komme nye retningslinjer i henhold til dette på det ekstraordinære tinget som avholdes
10.11.17, så det er pr nå vanskelig å forskuttere budsjettet for 2018.
Eventuelt
• Svelgen Mortorsportsklubb etterlyser svar på søknad. NMF klubb – områdegodkjenning.
Are informerte om hva som skal sendes inn til nmf@nmfsport.no. Rita følger opp saken.
• Sammenlagt resultater NC må ut – Are ordner dette før han drar på ferie.
• Perm fra Jesper må hentes inn.
• Søknad om bistand fra grenen til å dekk utgiftene ved statusløp.
Klubbene som har avholdt NC arrangementer kan søke om midler til følgende:
• Plaketter 10
• Jurykostnader med inntil 5000 pr klubb.
• Dekket deler av kostnadene ved speakertjeneste
Alle klubber som skal avholde statusløp oppfordres til å sende inne en søknad. Utgiftene
dekkes ikke dersom de ikke er reelle. Søknadene sendes inn til arbeidsgruppen. Pengene
utbetales etter endt sesong.
Neste møte - i NMF’ sine lokaler onsdag 06.09.17 kl. 17.00.

