Referat MX møte 09.12.2018
Tilstede: Ole Ivar Bjørkamo, Robert Bakkas, Pål Johansen, Jørgen Bye, Caroline Pettersen, Christina
Mile, Anita Pedersen
Ikke tilstede: Robert Hurlen, Borgar Lunde
Gjest: Tommy Rovelstad
Agenda for dagen (Sak 1)
Ole Ivar ønsker velkommen til første møtet i ny MX gruppe. Han gjennom går aktuelle saker for
dagen. Samtlige i gruppen presenterer seg selv.
Hva skal MX gruppen gjøre? (Sak 2)
Redegjør for hvordan en slik gruppe skal jobbe i henhold til regelverket.
Informerer om grenleders ansvar og plikter. Viser til han forholder seg kun til regelverket og skal ut
ifra det løfte motocross miljøet i Norge.
Hvilke forventninger han har til gruppen. Tar man på seg en oppgave må man følge opp. Er det slik at
man ikke har mulighet til å følge opp en oppgave skal det respekteres.
Visepresident MC hevdet å ha møterett og talerett, men ikke stemmerett.
Det gjelder kun for seksjonsstyret i henhold til NMF’s regelverk.
«Taushetsplikt» for gruppens medlemmer». Grenkoordinator kan dele faglig kunnskap med resten av
administrasjonen.
Kommunikasjon: Hvordan skal vi kommunisere? (Sak 3)
Grenleder foreslår SPOND, en app. Det blir også foreslått Outlook.
Flertallet i gruppen ønsker å kommunisere via mail ved å sende møteinnkallelse via Outlook.

Ansvarsfordeling: Hvem gjør hva? (Sak 4)
Jørgen og Bjørn = SR (Christina kan bistå)
Robert = Sammenlagt resultatlister NM (Christina kan bistå)
Resultater/Sammenlagt resultater landsdelscup = Arrangør er ansvarlig for publisering.
Resterende gruppe uten konkrete oppgaver = Hvordan kan de bidra. Hjelpe til når behovet er der.
Kan lese seg opp på regelverk (veiledning til grenleder/tillittvalgt)
Oppgaver fra MSK (Sak 5)
Følgende punkter ønsker klubbene som var tilstede under MSK blir sett på:
Lisens = NMF ansvarlig
Tilstrekkelig med instruktører = Klubb, men NMF og MX gruppen må bistå og dytte i riktig retning
(Må i dialog med klubbutviklere, Tor og Conrad)
Øke promoteringen = NMF (Åpne dager for å teste flere grener samtidig?)
Faste testdager = Klubb, MX gruppen kan bistå, NMF bør ta initiativ. Snapchat med # fra denne
dagen. Anita tar tak i dette som et pilotprosjekt. La landslaget til samtlige grener låne IG konto til
NMF og vise sin hverdag.
Sentrale instruktører som kan reise rundt til klubber og løfte idretten (Viser til eksempel fra Region

Nord som har dette i Snowcross).
Kurskvelder for familier = Info om en totalpakke (Sykkel, lisens, skruing ect)
Grenspesifikke behov for opplæring = Conrad tar tak i dette og lager en enkel mal
Tommy replikk: Savner direkte kontakt inn til klubb og konkrete oppgaver.
Man vil øke kompetansen, men ikke dele den. Mer forpliktelse må til.
Dele erfaringer for hvordan man kan holde slike kvelder
Fjerne barnelisens = NMF
Skape lettere tilgang til sporten = Info kvelder ect
Klubb må informere bedre, nettside, tydeligere og jevnlig informasjon
Forholde seg til en kontaktperson pr klubb
Enklere betalingsløsning i form av App = JOYN
Påminnelse til klubber om å oppdatere medlemsliste = Christina
NM-Datoer (Sak 6)
1 runde 1-2 juni Elgane
2 runde 10-11 August Re
3 runde 07-08 September Haslemoen
Lag NM 21-22 September Lier
Legge ut med et forbehold om endringer i EM, VM kalender
NMF publiserer datoer for NM til uka. Marita avklarer med Bjørkamo.
Jørgen godkjenner TR
Banegodkjenning (Sak 7)
Forslag – Legge banegruppen under seksjon MC. Til nå har mx hatt et eget opplegg med
banegodkjenning. Dette skal vedtas på tirsdag av seksjonen MC. Da må også samtlige grener med
behov for banegodkjenning være med på å finansiere en slik gruppe under regi av seksjonen MC.
Hvem velges inn og hvem avgjør det?
Jørgen lager en liste med punkter som bør tas opp på tirsdag.
Grenene burde selv bestemme hvem som skal representere gruppen. Må dekke hele landet.
Økonomi (Sak 8)
Støtte Dirt Bike Girls, Kan støtte med forbehold om å få faktura med bilag og pålegge krav for hva
støttebeløpet skal gå til. F. eks. Lege, premier, baneleie ect.
Kan Dirt Bike Girls samarbeid med klubb og hjelpe klubb med å øke rekrutteringen??
Forslag om å støtte med 35 000 med forbehold om stevneregnskap.
Kan dekke flaggvakt hvis klubb skal stille med bilag/regnskap.
Arbeidsgruppen (Sak 9 og 10)
I forhold til NM bør det holdes arrangørkonferanse
NM bør profesjonaliseres
Tidligere har samme jury og race director vært benyttet for å ha mest mulig like arrangement.
Bør ha en NM gruppe = Robert og Borgar som støttefunksjon og (Jørgen, lederansvar)
Ops: Borgar har flere hatter, pass på dette.

•

Holde tett dialog med arrangørklubber

•
•

Jury
Kontakt med kommunikasjonsavdelingen i NMF (Marita, Tommy)

Klasser NM = Jørgen og Robert ansvarlig
Dispensasjon til at jenter og gutter kjøre konkurranse på 125 ccm når man er 13 år. Kan fra før av nå
bare trene på 125 ccm siden aldersgrense for konkurranse er 14 år på 125 ccm.
Forslag til at trener 2 kan godkjenne, alternativt instruktør (ref. Snowcross sitt opplegg)
Forespørsel om å få godkjent klasser med færre deltagere enn 5 stk.
Per i dag får ikke klasser med deltagere under 5 stk en godkjent NM status.
Damelag lag NM, må være plass til alle klasser inkl. damer.

Kommunikasjon til alle (Sak 11)
Forslag om egen FB side hvor det informeres fra MX gruppen. En «hva skjer» kanal.
Snakk med Marita i forbindelse med dette.
I tillegg er felles kanal nmfsport.no
Diverse temaer (Sak 12)
Flaggvakter – Folk dukker ikke opp, vet ikke hva de gjøre og skaper farlige situasjoner, går før de skal
osv.
Dette må spilles inn til hver enkelt cup og arbeidsgruppe. Ref. Østlandscup, midt norsk,
vestlandsmesterskap og nord norsk mesterskap.
Legge på 50 kroner ekstra per fører og leie inn profesjonelle flaggvakter?
Arrangørkonferanse?
Frist for påmelding NM siste onsdag før løpshelg 23.59
Kongepokal?? Rutine her.. Kan dette inkludere åpen klasse
Usportslig oppførsel har vi nulltoleranse til. Dette blir gjennomgått på førermøtet og må inn i TR.
Tear- Off, må følges opp av MX gruppen. Legges ut på Facebook siden.
Miljømatte skal brukes under både trening og konkurranse.

Toppidrett v/Tommy
Hvordan skal uttak i TEAM NORWAY JR foregår?
Finansiering? Hvor mange på teamet?
Dette er et ekstra tilbud for utøvere som ønsker å bli toppsidrettsutøvere.
Må minimum ha 4 samlinger. Forventes at det kjøres mye ved siden av hos andre team, klubber ect
Tommy legger av penger til dette. 250 000 til disposisjon for TEAM N JR
Tatt høyde for at utøvere kan ta med seg sine private sponsorer.
Utøvere som ikke kan/vil være på landslaget. Det skal tilbys et eget opplegg for slike utøvere.
Eks. Genette, Tveråen ect
Beholde nåværende landslagssjef og trener eller ansette en sjef/trener som gjør dette på fulltid?

