Arrangørkonferansen 2018
Track racing møteprotokoll
Tid: 3.mars 2018
Sted: Sørlandets travpark, Kristiansand
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1.Velkommen
Grenleder Henning Sveen ønsket alle deltakerne hjertelig velkommen. Spesielt gledelig at Kongsberg
og Drammen igjen er representert.
2.Orientering fra NMF ved Emilie Westby.
Emilie viste visjonsfilmen til NMF og sa litt om hva som ville være målene for NMF de nærmeste årene
ift medlemstall og medlemstilfredshet. Hun gjorde deretter kort rede for situasjonen i
administrasjonen til NMF, der sykmeldinger og oppsigelser gjør at arbeidssituasjonen er vanskelig og
fokus er på å løse primæroppgaver som lisenser, medlemskap og terminlister.
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3.Internasjonale deltakelser.
Det er mange internasjonale løp med deltakelse fra NMF.

For de fleste løpene er deltakelsene klare og iht de omsøkte plasser. For VM 250cc, Nordisk 250cc og
Nordisk langbane lag er ikke deltakerne klare. Ift VM 250cc vil det være påkrevd med en kvalik. Hvordan
og hvor dette skal gjøres er ikke avklart. Forslag om å bruke EM 250cc, men da kjører ikke de to aktuelle
førerne mot hverandre. Det er ikke klart hvor mange plasser NMF får tildelt ifm Nordisk 250cc eller
hvem som skal kjøre på langbanelaget.
4.Budsjett 2018
Det totale budsjetter for grenen er ca 280.000 kr. Budsjettet er pr 3.mars ikke godkjent og vedtatt av
seksjonsstyret. Det skjer tidligst 6.mars.
Et foreløpig budsjett ser slik ut:








Budsjettkategori «Toppidrett og elitearbeid».
o 40005 Internasjonale mesterskap: Premiepenger U21 EM, støtte til arrangør av U21 EM
SF og lisenskostnader FIM-/FIME-løp kr 30.000,-.
o 40004 Toppidrett: Reiseutgifter til mekanikere og lagledere kr 115.700,Budsjettkategori «Bredde, stimulering og rekruttering».
o 40006 Nasjonale konkurranser: Stimuleringsstøtte til arrangører, premier NC og støtte til
kranser i NM kr 27.500,-.
o 40003 Breddeaktivitet: Team Motorsport jr, stimuleringsstøtte til arrangør,
treningssamlinger kr 40.000,-.
Budsjettkategori «Organisasjon».
o 40001 Drift komite/seksjon + 40002 Kostnader ulike møte + 40010
Organisasjonen/internasjonale tillitsverv: Møtekostnader diverse fora kr
25.500,-.
o 40007 Utdanning + 40008 Anlegg/miljø + 40009 Makedsføring/informasjon/
profilering: kr 32.500,-.
Budsjettert med foreløpig overskudd/buffer på ca kr 6.000,-.

5.Gjennomgang av SAS v/Marthe Moen Hagen fra administrasjonen i NMF.
Marthe viste frem hva som må legges inn i SAS ifm stevnesøknader og videre jobbing med stevner i
SAS. Det er viktig å starte i god tid slik at uklarheter og tilgangsproblemer osv kan løses uten at det blir
stress for å få ferdig stevnene i SAS i tide.
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Medlemslister i SAS er ikke i overenstemmelse med de i Klubbadmin. Det er Klubbadmin som er
korrekt. Det er en utfordring med NMK-klubber og norsk idretts systemer. Marthe og Emilie tar dette
videre oppover i NMF.
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6.Rekruttering, promotering, reklame/sponsing.
Åpen diskusjon om temaene. Det kom mange innspill.
Fellesnevner er stort sett at man ønsker å gjøre idretten vår mer synlig for menigmann for å bedre
rekrutteringen og publikumsoppslutningen og at det blir mer attraktivt å kjøre i ligaen. Innspillene er
forsøkt samlet under, med et slags svar/vurdering i kursiv tekst.
o
o

o
o
o
o

o

o

Kan NMF/grenen være med å betale promo av arrangementer på Facebook? Må se på hva
dette innebærer av kostnader først. Mulig man kan prøve dette ifm liga og NM!
Kan vi ha premiepenger i norske stevner? Må ha en sponsor eller flere til det. Utfordring nr 1
er å skaffe sponsorer til ligaen. Hvem skal gjøre dette? Å sparke den ballen til «NMF» hele
vegen blir feil. Å lete etter sponsorer krever kompetanse og tid. Administrasjonen i NMF har
ingen som kan jobbe med sponsor for track racing spesielt. Grenkomiteen har ikke mulighet, så
da må noen fra klubbnivå ta på seg oppgaven. Hvorvidt man skal velge en linje med premiering
i norske stevner blir en mer prinsipiell diskusjon, men det tas ikke av grenens budsjett til dette
per nå.
Kan vi leie inn en sponsorjeger: Spørsmålet er hva grunnkostnaden da blir og hva som kommer
ut av det. Kan utredes mer.
Kan NMF sentralt bidra til promo/reklame? I hvert fall kan speedway få plass i visjonsfilmen.
Har vi andre muligheter til å lage en promovideo. NMF har utstyr, men det lånes ut kun til
«proffe» folk. Kjell Øyvind Sola og Arne Jonny Rindal/Mjøsa SK sjekker med noen de kjenner.
Kan man gi stimuleringsstøtte til klubber med god lisensutvikling? Forutsetter nok at det er
gjort tiltak som har medført investeringer, ikke bare som premie. Men det er en liten pott i
budsjettet som kan brukes også til andre tiltak enn de stevnene som er nevnt i budsjettet.
Kan man avholde flere treningssamlinger m/trener i løpet av sommeren i tillegg til den i
Kristiansand og breddesamlingene? Ja, hvis det er klubber som tar på seg oppgaven og jobben
med å organisere. Grenen vil da vurdere å støtte den på lik linje med den i Kristiansand.
Mer informasjon rundt ligarundene. Legge ut info på forhånd og resultater/oppsummering
etterpå. Bruke Facebooksider og nettsider mer aktivt. Må finne en god løsning ift å samle info
i etterkant. Forhåndsomtale bør arrangørklubbene kunne stå for.

Ift rekruttering er det viktig å skaffe seg omtale og positivt rykte i lokalmiljøet, samt etablere arenaer
for samarbeid. NMK Kristiansands opplegg «Bånn Gass» er et godt eksempel på hvordan man kan
involvere andre miljøer lokalt der interessen ligger opp til det klubben driver med. Dette opplegget
planlegges utvidet ytterligere og det er mye som tyder på at dette vil dra klubben i positiv retning.
Grenland har også etablert seg på arenaer der man vet man treffer folk med interesser som ligger opp
til vår aktivitet gjennom deltakelsen på Trafikksikkerhetsdagen. NMK Kongsberg planlegger et
breddearrangement/treff som ligger opp imot «Bånn Gass» ift målgruppe og Mjøsa SK skal delta på
Motorveteranenes jubileumstreff i Vikingskipet i april. Selv om dette er tiltak som i hovedsak retter
seg mot et voksent publikum, så er det viktig å vise seg frem der også. De folkene som er på slike typer
arrangementer har som regel barn, og kanskje barnebarn, og pirrer man nysgjerrigheten til de voksne
drar som regle med seg yngre generasjoner også.
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7.Terminliste.
Antall førere som har sagt de skal kjøre i 2018 har vært kritisk lavt. De klubbene som på forhånd hadde
sagt de skulle stille med lag var Elgane og Kristiansand. Det lå da tre forutsetninger til grunn for å kunne
redde ligaen:
o
o
o

Minst tre lag.
Ingen kollisjon med internasjonale løp for U19 eller eldre.
Helst ingen kollisjon med svensk liga (for å kunne leie inn førere).

Gledelig nok hadde Oslo avklart med sine førere at de ønsket å stille ligalag. Kristiansand har også gjort
avtale med en tidligere aktiv om at han skal kjøre for dem. Oppsummert så har de tre klubbene hhv 5
førere (Elgane), 4 førere (Kristiansand) og 6 førere (Oslo. I tillegg kan Mjøsa stille 2 førere etter hvert.
Dette innebærer at man KAN i teorien stille flere lag enn tre. Faktisk såpass som fire 4-mannslag på en
god dag. Arrangørkonferansen ble enige om at hvis mulig skulle man tillate et fjerde lag å stille uten å
telle. Fra Mjøsa kan det meldes i etterkant at de svenske førerne kan leies inn til et lag som da kan
administreres av Mjøsa.
Ligaen kjøres da med tre (fire) 4-mannslag over 5 runder. Det kjøres da med heatskjema for enten tre
eller fire 4-mannslag med nomineringsheat. Det kjøres NC og Norgesserie sammen med liga som
tidligere år. Grenland ønsker å arrangere NC, gjerne dobbeltrunde og en finale ifm Barnas
Speedwaydag. Dato for disse løpene og forholdet til de andre NC-rundene avklares etter hvert. Det
oppfordres til å legge til rette for oppvisningsklasser i 250cc, 85/125cc og 50cc ifm ligarundene.
Ligarundene arrangeres som følger:






Runde 1: 2/6 Elgane.
Runde 2: 3/6 Kristiansand.
Runde 3: 25/8 Mjøsa.
Runde 4: 26/8 Oslo.
Runde 5: 16/9 Kristiansand

Ift Norgesmesterskap har vi en rullering fra en tidligere MSK som sier noe om hvordan ulike NM skal
rulleres. Det ble påpekt at Riska, som mangler bane, bør ut av rulleringa og at evt Kongsberg bør inn.
Dette må evt tas under neste MSK. Iht nevnte rullering skal følgende gjennomføres: NM par – NMK
Kristiansand, NM individuelt – Oslo MK og NM lag – Riska MSK.
Ifm siste MSK var det enighet om ett sett med datoer og at NM par skulle tildeles Elgane hvis speedway
ble en del av NM-uka. Nå ble ikke speedway en del av NM-uka og vi opprettholder i størst mulig grad
opprinnelig fordeling. Dermed kommer vi i den situasjonen at grenen selv har vedtatt at NMarrangører fom 2018 må ha bane med luftvant. Siden NMK Kristiansand mangler dette og Riska
mangler bane blir NM-fordelinga for 2018 følgende:




NM par: 23/6 Elgane.
NM individuelt: 11/8 Oslo.
NM lag: 8/9 Mjøsa.
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I tillegg til liga, NC og NM er det terminfestet treningssamlinger og såkalte breddesamlinger.
Treningssamlinger skal være med trener og grenkomiteen bidrar til å dekke utgifter til innleie av trener.
På breddesamlingene er tanken at man samler førere i alle aldre og ferdighetsnivåer fra flere klubber
for at de skal trene sammen, lære av hverandre og ha det sosialt. Hvis mulig på de enkelte banene kan
man kjøre konkurranselik trening, f.eks start på strikk og fire runder uten heatskjema og rangering.
Det ble tatt opp hvorvidt NC skal bestå. Dette er en gjengangersak på MSK og på siste MSK ble NC
vedtatt opprettholdt. En annen gjenganger er påmeldingsrutiner. Det praktiseres ulikt ift
etteranmeldinger. På siste MSK var det enighet om at man skal følge de påmeldingsregler som er styrt
av SR og NKR. Ift etteranmeldinger innebærer det at det er arrangørklubben som i stor grad bestemmer
om dette skal benyttes, men hvis det åpnes for etteranmeldinger, så skal det legges på et tillegg på
50% av påmeldingsavgiften. Det skal brukes påmeldingsavgift på alle individuelle løp der det er
rangering. Utover dette er det opp til arrangør.
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