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Bakgrunn / opplysninger

Slutt kl.: 15:00
Vedtak

Ansv.

Frist

NMF: Anita Sæther, Elisabeth Kobberød
ACM: Tommy Pedersen, Kenny Karstensen, Ronny Skogheim
Viken Motorsport: Eddie Mathisen, Bent Nydahl
Borg MCK: Kjersti Pedersen, Rita Webjørnsen, Magdalena
Vatnfjord, Anne Marthinsen, Frank Petersen, Anita Pedersen
Solør MCK: Benjamin Storsveen, Terje Granheim, Roy Øwre,
Jostein Hansen
Oslo MK: Bente Sandem, Kjetil Kopperud, Rehan Ahmad
Classic RC: Rolf Holmlund
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Velkommen

Leder Anita åpnet møtet og ønsker velkommen.
Valg av møteleder, Tommy Pedersen (ACM) enstemmig
vedtatt.
Valg av referent, Eddie Mathisen (Viken) enstemmig vedtatt
Innkallingen ble enstemmig godkjent

01.1

Tor Linnerud fra NMF avholdt i forkant av konferansen et
oppdateringsseminar med en gjennomgang av Sanksjoner i
forbindelse med arrangementer. Dette var en nyttig
oppdatering.
Videre hadde vi en grundig gjennomgang av oppdatert
spesialreglement for 2018.

Punkt 8. NKR åpner for større samarbeider mellom klubbene
når det gjelder klubbløp.
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Nr.
03

Solør bekrefter at de har åpnet for deltagere på klubbløp fra
andre klubber, men forutsetter minimum støttemedlemskap.
Det ble nevnt at klubben Nidhog strammer inn og tillater ikke
Gjennomgang
utøvere fra andre klubber å delta på klubbløp. NMF tar kontakt
Anita
Referat
Referat
med Nidhogg ang. dette temaet.
kontakter
Arrangørkonf.
godkjent
Nidhog
2017
Kjersti fra Borg MCK presiserer at alle klubber skal praktisere
det som det blir enighet om. DVS at utøvere som har hoved
medlemskap i annen klubb skal få delta på klubbløp ved å løse
minimum støttemedlemskap i arrangørklubb og inneha gyldig
lisens.
Overskrift
Bakgrunn / opplysninger
Informasjon fra
Regnskap 2017:
Gren/NMF

Vedtak

Ansv.
Marthe,

Frist
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Ekstraordinær situasjon i forbundet, med mange sykmeldinger
og sprengt kapasitet. Seksjonsstyremøte 6. mars. 2018.
Budsjett for 2018 ca. som i 2017. Fokusområdene blir i
hovedsak de samme som i fjor. RR har få topp idretts utøvere,
grenen ønsker å disponere toppidrettsmidlene innen grenen.

vår
grenkont
akt tar
tak i
saken
med
uteståen
de.

Solør og Borg har fortsatt midler utestående fra NMF som ikke
er blitt utbetalt etter sesongen 2017.
Klubbene har mange henvendelser til NMF. Det opplyses at
Seksjonsstyre har økonomi som fast agenda på sine møter.
Anita følger opp dette med NMF.
Klubbene ønsker innsyn i regnskap, NMF vil legge
informasjonen tilgjengelig for klubbene.
Diskusjonen gikk om hva klubbene kan bidra med for å forbedre
rutinene i NMF. NMF har økt innleie av Idrettens regnskaps
kontor for å ta unna arbeidet.

Klubbene
får
innsyn i
regnskap
når dette
foreligger
ferdig fra
adm.

Budsjett 2018:
Det er kun små endringer i tildeling av midler for 2018.
Budsjettet for 2018 vil i hovedtrekk ta utgangspunkt i 2017
budsjettet.
Det er ikke satt av penger til Motorsport akademiet og topp
idrett. Anita ønsker tettere dialog med topp utøvere for å få mer
tilbake til andre utøve og gjenytelser tilbake til grenen.
Grenen kommer til å sette av midler til internasjonal deltagelse.
Dette vil bli delt mellom vinnerne av NM klassene, samt Junior
sport, og evt. andre som utmerker seg.
Planen er å gjennomføre sesongen 2018 stort sett som i fjor.
Grenleder ønsker tilbakemeldinger om klubbene har noen
ønsker til hva midlene skal benyttes til før endelig budsjett.

Budsjett
blir
ferdigstilt
og
godkjent
på
seksjons
styremøt
et i mars.

Videre ønsker grenen at det prioriteres og få utdannet trener.
Dette ble også nevnt på motorsportkonferansen, og klubbene
oppfordres til å komme med tilbakemelding til grenen på hvem
de mener er egnet til slik satsing fra sin klubb.
Ketil Oslo MK: Trenerutdanning er et viktig tema. Rekrutering
bør prioriteres.
Roy Solør MCK: Klubben setter av penger til ungdoms
aktiviteter, men ønsker fortsatt NMF på banen.
Kjersti Borg MCK: De har avholdt aktivitetsleder kurs lokalt i
klubben, gjennomgående dårlig deltagelse.
Klubbene er enstemmig enige om at U25 satsingen som er satt
i gang er riktig vei å gå, og ønsker at NMF fortsetter dette
arbeidet.
Grenen planlegger juniorsamling 31.7 - 1.8 på Rudskogen,
planen er å benytte topp idretts utøvere som instruktører.
Gren leder ønsker at det på klubbenes heldages treninger
tilrettelegges for ungdommene (U25) med instruktører. Grenen
stiller veldig gjerne opp med trenere og opplegg, men gi oss
beskjed om dere ønsker dette.
Nr.

Overskrift

Bakgrunn / opplysninger

Vedtak

Ansv.

Frist
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Det var god deltagelse og godt samhold på U25 samlingene i
2017.
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Tommy ACM: viktig at klubbene har med junior i budsjett
prosessen.
Roy Solør MCK: utdanning av personell, vi sliter med å få tak i
Informasjon fra frivillige og funksjonærer.
gren/NMF
Forts..
Budsjett og handlingsplan henger tett sammen. Sette opp hva
ønskene er i handlingsplan. Hvem betaler trener utdanning,
NMF kan bidra med en samling for faglig påfyll.
Kjersti: NMF ønsket tilbakemelding fra klubbene fra MSK. Borg
har ingen kandidater som er villige til å gå kurs.
Anita utdyper, Klubbene og grenrepresentanter møtes kun 2
ganger i året. (motorsportkonferansen og arrangørkonferansen)
og når sesongen starter har alle så lite tid. Grenen savner litt
mer info fra Klubbene gjennom sesongen og påpeker at de er
der for klubbene om det skulle være noe.

04
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Nr.

Vi setter
Anita
opp korte
For å unngå diskusjoner på FB, oppfordres klubbene til å ta
sørger
møter
eventuelle temaer direkte internt med grenen istedenfor å lage
for å få
under
en diskusjon på facebook. Da kan vi lettere avklare på forhånd
gjennomf
hver NM
så vi unngår uønsket støy.
ørt
runde
møtene.
slik at de
Frank Borg MCK: foreslår at det gjennomføres faste møter på
som er
alle arrangementene. Dette synes alle var en god idè.
der kan
Samarbeid
Roy Solør MCK: ønsker utvikling i samarbeide klubbene
snakke
NMF
imellom.
litt
RoadRacing og Anita NMF: forholde oss til grenen og ikke NMF.
sammen.
klubbene
Roy Solør MCK: Forteller at RR er blitt veldig bra, og ber oss ta
det med til NMF slik at andre grener også kan nyte godt og titte
litt til hvordan grenen gjør det.
Rehan Oslo HK: legge ut god info tidlig for å unngå diskusjon
FB.
Anita tar
Tommy ACM: de får ikke kjøre minimotto på gocart banen på
opp med
ACR. Anita løfter dette til NMF.
NMF
Kjersti Borg MCK: Sliter med å få tilbakemelding fra
saken
funksjonærer. Frank gjorde flere forsøk 2017.
med
Anita NMF: rekrutering. Viktig og ikke tenke så mye på klasser
minimoto
og størrelse sykkel for ungdom, mye viktigere at de får kjøre.
på ACR
Forslag om en egen 10 års klasse. Vi bør kunne gjøre noe med
125 syklene som vi allerede har i Norge. De er litt store for en
10 åring, men for noen vil det kunne passe.
Samling
Tommy ACM: forslag om å bruke penger på, teknisk
Anita og
for
oppdatering på alle arrangementer. Anita jobber med å få på
Frank
tekniske
plass en overordnet teknisk kontrollant.
har
kontrolHva ønsker
Frank Borg MCK: Savner praktisk kursing på teknisk. Hvor man
sammen
lanter
dere klubber at kan gå igjennom en sykkel og stille spørsmål til det som er
ansvaret
avholdes
NMF RR skal relevant.
for å få
på den
ha fokus på
Tommy ACM: foreslår et felles møte på første NM runde (våler).
gjennomf
første
Kjersti Borg MCK: klubbene trenger mer kompetanse på
ørt disse
heldagstr
etterkontroll ved antagelse på juks eller en protest.
«worksh
eningen
Frank Borg MCK: foreslår at kontrollant fra forrige arrangement
op»
på Våler
er tilstede på neste arrangement.
Overskrift
Bakgrunn / opplysninger
Vedtak Ansv.
Frist
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Da vil man unngå at utøvere sluntrer unna og skylder på at det
gikk sist.
Anita NMF: foreslår teknisk samling på en heldagstrening i
sessongen.
Rehan Oslo HK: Mye løser seg om grenen får på plass en
person som har det overordnede tekniske ansvaret i grenen.
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Hva ønsker
dere klubber at
NMF RR skal Benjamin Solør MCK: foreslår at teknisk kontrollanter kan på
ha fokus på.. godkjent oppdatering på NM runder.
Forts…
I etterkant av møtet har vi nå fått med oss Frank Petersen fra
Borg MCK som skal ha det overordnede ansvaret og
kommunikasjonen rundt tekniske spørsmål. Dette er veldig
gledelig for oss. Frank skal være med på alle NM runder, samt
få god innsikt i regelverk og løsninger.

Anita
Våler i
skal
Mai.
sjekke ut
Og på
om en
Rudskog
slik
en sin
oppdateri
heldagstr
ng kan
ening i
godkjenn
mai.
es av
NMF.

Grenleder synes ikke det er akseptert praksis at stevneledere
leier seg ut til private aktører uten at klubbene får noe tilbake.
Videre er det heller ikke ok at det gjøres opp direkte mellom
stevneleder og privat aktør. Dette gjør at klubben som blir
stående ansvarlig i verste tilfelle kan stå uvitende tilbake om at
de faktisk stiller med dette ansvaret.

06

07

Stevnele
dere som
Diskusjonen går på om funksjonærer i dette tilfelle Stevneledere
leier seg
skal leies ut igjennom klubb eller om det er greit om de leier seg
ut til
ut direkte privat.
private
aktører Klubbene
Tommy ACR: mener det er en sak mellom klubb og
og
har
stevneleder.
Private oppdrag
bruker ansvar
Benjamin Solør MCK: Mener at så lenge funksjonæren stiller
– «svarte
klubben for at
opp for klubben når det trengs synes de det er greit om
penger»!
sin i
dette
funksjonærene leier seg ut direkte.
denne praktiser
Bente Oslo MK: Synes det skal faktureres fra klubb, da klubben
setting, es
er ansvarlig. Så gjør de opp med funksjonær.
så skal korrekt.
Kjersti Borg MCK: Uansett om en funksjonær leier seg ut er det
det
den lokale klubben som har ansvaret. Ikke greit at det betales
fakturere
direkte til funksjonær.
s fra
Klubben.
Forslag fremsatt: klubben fakturerer for oppdraget og blir enig
med funksjonæren om godtgjørelse.
Det ble diskutert litt for og imot og det ble enighet om at
klubbene fakturerer for utleie av funksjonærer. Da er det også
viktig at klubbene ikke avviker fra dette.

Terminliste
2018

NM/NC 1: Solør MCK Vålerbanen 19.-20. mai
NM/NC 2: Borg MCK Rudskogen 2. – 3. juli
NM/NC 3: ACM ACR13. – 14. juli
NM/NC 4: Solør MCK Karlskoga 28. – 29. juli
NM/NC 5 Finale: Oslo MK Rudskogen 14. – 15. september
NM/NC 4 og 5 er også Nordisk mesterskap.

Nr.

Overskrift

Grenen hadde opprinnelig bestilt Rudskogen til NM finalen. Så
viste det seg at Grenen selv ikke «får lov» og stå ansvarlig for
et arrangement. Derfor er Oslo MK forespurt, og de har sagt
Bakgrunn / opplysninger
Vedtak

Ansv.

Frist
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Terminliste
2018
Forts…

seg villige til å stå som arrangør av arrangementet. Oslo MK har
ikke bemanning til å dekke opp det antall funksjonærer som
trengs til å arrangere et slikt arrangement.
Her trengs det at klubbene går sammen om arrangementet for å
få dette gjennomført.
NM finalen på Rudskogen må bli et dugnadsprosjekt mellom
alle klubbene.
Anita poengterer at dette må være en dugnad som alle klubber
er med på.
Arrangementet er torsdag – lørdag så det er en utfordring at det
foregår på en hverdag. Fredag krever full race bemanning.
Oslo MK setter ned en felles arangements komité hvor alle må
bidra. De som ønsker å bidra tar kontakt med Bente Sandem.
Rehan Oslo MK: Oslo MK kommer med forslag til møte for
arrangør komité. Anita betrygger Bente om at vi alle stiller opp. Legg
klubb
Roy Solør MCK: poengterer viktigheten av å legge klubb løp i løpene
SAS, for at utøvere fra andre klubber har mulighet å melde seg inn i
på. NMF bekrefter at klubbløp skal legges inn i SAS.
SAS.
Det ble diskutert rundt hvem som kan delta i en jury på NM
arrangementer. Det var enighet om at personer som har værv i
NMF ikke skal skille som juryleder. Dette fordi en appel sak kan
bli sendt inn og havne til behandling av samme vedkommende.
Det vil si at Geir og Kjetil ikke kan delta som juryleder.
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09

10

Nr.

Juryoppsett:

NM1: Kjetil Bredesen og Bente Sandem
NM2: Roy Øvre og Lars Bekk
NM3: Terje Granheim og Bente Sandem
NM4: Bente Sandem og xxxxx
NM5: Kjetil Bredesen og Terje Granheim

Løpsgjennomføring NM og NC..
Her hadde vi en god diskusjon rundt løsninger, og enighet om
at pallen fra NC finalen rykker automatisk opp og tilbys å kjøre
NM finale.
Terje
Granhei
Utkast til
Anita NMF gir oppgaven med å lage Felles tilleggsregler og
m Solør
felles TR
Klasseoppsett forklaring på kjøresystemet til Terje Solør MCK, Benjamin Solør MCK
og
Terje
og
MCK og Kjersti Borg MCK hjelper til. Utkast til å gjennomføre 1 lager
forklaring
Granheim
løpsgjennomfør uke ferdig om 2 uker.
felles
kjøre
Solør MCK
ing
tilleggsre
oppsett
Kval NC og NM heatene bør kjøres rett etter hverandre for å få gler og
ferdig til
så like forhold som mulig. Gjelder for Superbike og Superstock. kjøreopp
18. feb
sett.
NM finale kjøres med minimum 10 førere.
Terje Solør MCK setter opp bruksanvisning på 107 / 110 %
regel og tørt og vått.
TV DEKNING:
Anita her i noen måneder jobbet med å få til en TV avtale. Vi
har hatt produksjonsavtale klar, og TV2 har vist litt interesse. En
slik avtale vil koste penger, som må komme fra et sted. Grenen
Markedsføring
har forespurt klubbene om hva de kunne bidra med, både med
økonomiske bidrag, og med potensielle samarbeidspartnere.
Det er ingen interesse fra klubbene i å bidra til dette arbeidet,
og da blir det umulig for oss i grenen å stå i dette alene.
Overskrift
Bakgrunn / opplysninger
Vedtak Ansv.
Frist
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Opprinnelig plan om tv produksjon skrinlegges.
Grenen vil allikevel jobbe videre for å få til dekning av de 2
nordiske rundene. I tillegg jobbes det med TV2 som har vist litt
interesse for å lage en serie i likhet med Gatebil.
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Roy Solør MCK: berømmer Gren leder sitt engasjement for å få
igjennom tv dekning av arrangementer. Opplyser også om at
det er store utfordringer å finne sponsorer og at man føler man
går utøverne «litt i næringa» når man går etter sponsorer.
Markedsføring Grenleder mener dette fint kan kombineres om man gjør det på
forts…..
riktig måte.
Mal for sponsor av tv sending utarbeides av NMF og legges
tilgjengelig for klubbene så vi forhåpentligvis kan få til noe med
de nordiske rundene.
KLISTREMERKER
Er trykket opp og deles ut til klubbene. Det er viktig at disse ikke
blir liggende på et kontor eller i en bil, men blir delt ut og få de
opp på biler og butikkvinduer.
I sesongen 2017 var det i underkant av 50 som betalte serie
påmelding.

11

Tommy ACM: Seriepåmelding fungerte bra tidligere år.
Kjersti Borg MCK: mener det er en utfordring at det kan krysses
av serie påmelding selv om man ikke har betalt.
Anita NMF: Det er en stor utfordring at info som sendes ut ikke
leses av utøverne. Vi må finne en løsning som gjør at folk leser
den info som sendes ut.
For at dette skal fungere i praksis må Seriepåmelding legges
som et eget arrangement i SAS, og bør gi fordeler for utøveren.
Grenen foreslår å lage adgangskort med tilgang til alle NM
runder. Disse blir klippet pr runde.
NMF sitt forslag går ut på:
6 adgangskort: 1 utøver, 3 mekaniker, 2 team i ulike farger.
2 bil adgangskort
Startavgifter og Enklere innsjekk med kun signering på liste ved ankomst.
Seriepåmelding
Kjersti Borg MCK: gjør oppmerksom på at man i SAS kan lage
lisens uten medlemskap i klubb og dette er en utfordring ved
serie påmelding. Dette krever mye av våre funksjonærer.
Grenen lover å bidra på innsjekk under første NM runde. Vil da
sørge for å sjekke medlemskap og lisens FØR kortene
utleveres. Ikke klubbmedlemskap og lisens i orden får ikke
utøveren starte.
Roy Solør MCK: Oppfordrer til dialog mellom klubbene rundt
dette med medlemskap.

Anita
informere
r
administr
asjonen
om at de
MÅ
prioritere
lisenssøk
nader
som
kommer
inn fra
lisenskur
sene slik
at
utøvere
får lisens
klart før
første
runde.

Betalingsfrist seriepåmelding er 01.05.2018

Nr.

Overskrift

Tommy ACM: Klubbene bør også bli flinkere til å sjekke
medlemskap på trening.
Benjamin Solør MCK: Det blir bare en liten utfordring å sjekke
medlemskap på de som ikke kjører første runde dersom Anita
tar på seg jobben i forkant.
Bakgrunn / opplysninger

Vedtak

Ansv.

Frist
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For de som tar lisenskurs nå i 2018 blir seriepåmelding gratis
første året.
Roy Solør MCK: De som avholder lisenskurs rett før NM/NC må
informere NMF slik at lisensen blir klar til løpshelg.
Lisenskurs i 2018 20-22 april, 4-5 mai, 7-9 juli
Anita NMF: tar ansvar for de som skal kjøre løp etter
lisenskursene før første NM runde, får ordnet lisens
Roy Solør MCK: engangs løpslisens i SAS, mener dette skal
være tilgjengelig.
Kjersti Borg MCK: opplærings lisens kan ikke oppgraderes til
løps lisens.
SERIEPÅMELDINGSAVGIFT 2018.
SERIEPÅMELDINGSAVGIFT: kr. 1.000,NM/NC Superbike
NM/NC Superstock
Jentecup
Super sport 300
SERIEPÅMELDINGSAVGIFT: KR. 1,(grunnet SAS må vi ha en pris)
NC Junior sport 300
Alle med ungdoms lisens

11

Startavgifter og Seriepåmeldingen skal brukes til produksjon av TV Nordisk
Seriepåmelding mesterskap, produksjon av adgangskort og markedsføring. I
Forts…
tillegg skal kostnaden med å registrere utøvere sine sykler i nytt
system dekkes av avgiften. (se pkt. 13)
STARTAVGIFTER 2018:
Startavgift alle klasser Kr. 3600,- + 1000 dersom ikke
seriepåmeldt.
De med UNGDOMSLISENS (13-19) uansett klasse Kr. 1800,-.
Junior sport Kr. 1800,-.
Ekstra klasse GRATIS
Etter anmeldingsgebyr kr. 700.
Det er felles enighet om å ha samme pris som 2017.
Ette anmeldings gebyr 700,- Trer i kraft om du ikke har BETALT
innen fristen og gjelder for ALLE.
Presiserer igjen at etter anmelding gjelder i forhold til betalings
dato ikke påmeldings dato. Må presiseres i felles tilleggs regler.
Det er opp til arrangør å tilby tilleggs klasser. Grenen oppfordrer
til dette, så lenge det ikke går ut over de ordinære klassenes
treningstid.
Reisestøtte Nordisk Mesterskap:
Ved deltagelse i nordiske runden på Karlskoga tilbys alle med
lenger reisevei enn 600 km halv start avgift. Blir refundert på
Karlskoga.

Nr.

Overskrift

Bakgrunn / opplysninger

Vedtak

Ansv.

Frist
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Dette ble også diskutert om vi skulle innføre i Norge. Det var
enighet om at det ikke ble innført noen reisestøtte i Norge.

11

Startavgifter og
Seriepåmelding
Tilleggsregler skal være hos NMF 60 dager før løp ihht NKR.
Forts…
Tilgjengelig for utøver 45 dager før løp.
Terje
Publisere
Granhei s
m ansvar 1. mars
for å
med
utarbeide betalings
felles TR frist 1.
mai

Solør MCK i samarbeide med Borg MCK lager felles
Tilleggsregler..
Frist. 1.mars 2018
Arrangørklubb kan om ønskelig sette opp 3 løp i NM/N-cup
klassene.

12

TR og
Tidsskjema
settes i SAS

Det var diskusjon om bruk av horn for informasjon til utøverne.
Dette må bli bedre, da det var vanskelig å høre dette i
parkerings depot.
Terje Solør MCK: Problemer med støy fra horn på Karlskoga.
Klubbene undersøker om å utbedre bruk av horn som ikke er til
plage for naboer.
Tidtager sjekker om det er mulig å få ut en tekst i live timingen
som angir tid til pitlane opens.
Det er ønsker å innføre SVEMO sitt system for teknisk kontroll.
Det ble vist noen bilder fra systemet.
Anita forhandler med svenskene om bruk av systemet i Norge,
dette vil også forenkle for Norske utøvere i Sverige og omvendt.
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Anita og
teknisk
ansvarlig

Teknisk kontroll
NMF vil administrere systemet
og rapporter
Ønskes Teknisk kontrollant vil få oppdaterings tilgang på
kjøretøy. Enighet om å innføre systemet om NMF kommer til
enighet med Svenskene.
Norske kjøretøy trenger unike nummer som ikke kolliderer med
Sverige.
NMF tilbyr seg å være ansvarlig for at dette kommer inn i
systemet. Resultat og sammenlagt liste og publisert.

Grenkoordinat
or
påtar seg
ansvaret
for
publiseri
ng av
resultater
og
sammenl
agtlister.

Arrangørklubb må levere resultatlistene i Excel- eller CSV
format.
14

Resultatlister,
ansvarlig og
Premiering:
distribusjon/pub Alle klasser 3 beste i hver klasse får premie.
lisering
Junior sport 5 beste får premie.
Roy Solør MCK: Generelt et problem i motorsport med
publisering av resultatlister. Ber NMF ta dette til forbunds styret.

15
Nr.

Workshop i
SAS med Lars
Bekk
Overskrift

Marte publiserer resultatlister.
Lars Bekk var forhindret fra å komme.
Send inn spørsmål til Marte NMF så vil hun rute spørsmålene
videre.
Bakgrunn / opplysninger

Utgikk
Vedtak

Ansv.

Frist
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Dekk og utstyrsleverandører må få stå gratis på alle
arrangementer. Makspris for strøm kr. 500,- Dette forutsetter at
de tar med seg dekkene så ikke arrangør får kostnader med
dette.
Kjersti: Presiserer at depot overtas etter andre og det er ingen
selvfølge at de slipper oss inn før de er ferdige. Ber om
forståelse for dette.
Det oppfordres til at alle arrangører bør ha nattevakt.
Nattevaktens myndighet og ansvar tildeles av Stevneleder.
Stevneleder gir sanksjoner om nødvendig.

Eventuelt:
16

Presiseres at nå som NM og N-cup Superstock 600 kjører
sammen så kjørres det med mønstrede dekk.
SR: ALLTID Rødflagg ved ambulanse på banen.
For å legge til rette for «en-manns team» og for å få utøvere til
å komme tidligere til start, oppfordres klubbene til å sette av et
område i pit lane med tilgang på strøm hvor disse kan
«parkere» tidlig og sette på dekk varmere. Vi sliter med at
utøverne venter i det lengste med å kjøre ut til pitl ane før start.
Dette tiltak kan bidra til at tiden senkes.
Det er også ønskelig at det er strømkasser tilgjengelig i pit lane
særlig under løp slik at det blir enklere for utøverne ved
rødflagg.
Arrangør konferanse er avsluttet.

