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Diskusjon og Konklusjon

Åpning ved
grenleder
- Valg av
møteleder og
sekretærer
- Gjennomgang
av
årsberetninger
2017-2018

Harald Tufthaug ønsket velkommen, og med en kort informasjon om
oppryddingen i administrasjonen.
Harald Tufthaug ble valgt til møteleder, Robert Bakaas

Årets Klubb

Bybergsanden for flott gjennomført speedcross NM i sammenheng med
NM-uka.

Hederspris

Motocrossen´s fortjeneste medalje ble delt ut for første gang. Årets
medalje ble tildelt Olav Hofseth. Olav har vært aktiv selv, og har fulgt
opp flere generasjoner. Olav er fortsatt en støttespiller/bestefar for
Madelen og for alle han treffer.

Dirt bike girls

Anita Pedersen og Caroline Pettersen informerte om planene til DBG
2019. Det er 120 medlemmer fra alderen 10 til 46 år. Det er for tiden
23 team, og oppstart av et mini team for de aller minste. De fokusere
på rekrutering og Mx for alle. Det avholdes kurs og trenings
samlinger. Samhold og vennskap har stor fokus i DBG.
Øystein Kjørstad var innom og informerte om utvikling og planer for
jr teamet.

Team Norway
MX Jr

og Espen Skjølaas sekretærer.
https://www.nmfsport.no/assets/files/Filer/Greninformasjon/Motorsy
kkel/Motocross/2018/arsrapport-motocross-2017-2018.pdf
Årsberetninger 2017-2018 ble gjennomgått. (Linken over)
Det var feil i antall startende ved MK Tr-heims
løp, det var i alt 259 startene og ikke 19 som det står i årsberetningen.
Grenleder informerte også om internasjonal deltakelse med gode
resultater, og at det blir store mulighet for streaming av NM rundene i
2019.

Toppidrett/Hand
lignsplanen
2019-2020

Handlingsplan
MX 2019-2020

Bjørn Hovden, Nestleder i MC-styret, informerte om grenens råderett
for sin idrett, og hva som faktisk ble bestemt på årsmøte 16.nov.2018;
- Det har vært en gruppe som har jobba fram et dokument om
toppidrett med representater fra SS, Båt, Trial og MX. I
tillegg har dette vært et samarbeid med administrasjonen.
Gruppa har vært enstemmige og dette er lagt fram for
Forbundsstyret.
- Forbundsstyret har bestemt at de prioriteringer som er gjort
for 2018 skal videreføres for 2019. Ny plan for toppidrett
gjelder fra 2020-2025.
- Årsmøtet i MC bestemte at denne planen skal gjelde fra
1.1.2019 for grener i MC, og Toppidrett og landslag skal
videreføres som i 2018, med de samme økonomiske
prioriteringer i 2019.
- Det skal være forutsigbarhet for førere, trenere, foreldre/
foresatte, støtte-apparat, og dette er ivaretatt i planen som
gjøres gjeldene fram til 2025.
- Det skal gjennomføres en undersøkelse i alle grener om status
for hva som gjøres i våre idrettslag. Sportslige tiltak, behov
for trenere, forslag til nye trenere og utdanning av disse. Ta i
bruk nye treningsplaner som er i tillegg til det å ha åpen bane
for fri trening, til fokus på allsidig trening og
kostholdsveiledning. Gi et allsidig treningstilbud hele året.
Handlingsplanen ble gjennomgått med få kommentarer.
Miljø: Tear off blir kun tillat på løp.
Barne og ungdomsidrett: Reglementene legges til rette for at barn
kan enkelt delta i aktiviteter og benytte det rette utstyret etter sin
størrelse.
Jenter/damer: Flere ønsker egen 85 kl for jenter i NM.
Dette er et tema som har vært opp mange ganger tidligere, men pga få
jenter lar dette seg ikke å gjennomføre. Dette ønske ble sent over til
de som arrangerer løp i landsdelene.
Idrettsarrangement: Alle løpsformer blir skrevet inn i reglementet.
Ønske om egen 125 kl, eller likt som det blir gjennomført i lag EM.
Påmeldings rutiner til løp bør endres, for å lette planleggingen for
arrangement.
Økonomisk oversikt ble gjennomgått uten kommentarer.

Innkommende
forslag

https://www.nmfsport.no/assets/files/Filer/Greninformasjon/Motorsy
kkel/Motocross/2018/msk-2018-forslag-til-grenmotet-motocross.pdf
Forslagene ligger i sin helhet i linken over.
1 Alta MSK: Ble stemt for behandling i AMX.
2 Re Motorsport: AMX endrer ordlyden i SR
3 RE Motorsport: Vedtatt.
4 Re Motorsport: Vedtatt. Plassering etter beste trenings tid.
5 NMK Molde: Forslaget falt - 10 mot - 19 for. Følger gjeldene
praksis.

NM 2019

Økonomisk
oversikt

Arbeidsgruppe

6 Re Motorsport: AMX følger opp handlingsplan og kjører
kampanje med fair play og holdninger. Det vedtatte regelverk om
Etiske regler distribueres og dette skal det fokuseres på spesielt i
2019.
7 Re Motorsport: Rekrutering, flyttes til work shop søndag.
Det var 3 klubber som søkte om NM løp, Elgane, Re Motorsport og
Haslemoen, og vil med det bli arrangert i den samme rekkefølge.
2 klubber søkte om lag NM. Lunner og Lier MSK. Det ble avholdt
avstemming med 14 til Lunner og 27 til Lier MSK.
NM Speed-cross blir arrangert av Bybergsanden i uke 26, og følger
nok opp suksessen i fra sommerens NM-veka.
Follo informerte samtidig om at de ønsket å arrangere GGP siste helg
i august.
Det ble gitt en detaljert oversikt over økonomien. Fordelt på hva som
er brukt og budsjettert i 2018. Oversikten var pr.sept.2018 og mye av
utgiftene kommer i perioden fram til 31.12.18
Posten i fordelingsmatrisen til MC-styret om sikkerhetsarbeid er etter
vedtak i MC-styret overført i sin helhet til drift av gruppa av
baneinspektører.
Oppnevning av arbeidsgruppe blir behandlet under work shopen
søndag. Denne blir ledet av vår nye grenleder Ole-Ivar Bjørkamo.

