Møtereferat Arr. Konferansen speedway 2019
Oslo 1 og 2 Mars
Tilstede:
Roy Pettersen Grenland
Terje Pettersen Grenland
Fredrik Nilsen Grenland
Kenneth Smith Grenland
Lina Topstad Kr.Sand
Henning Sveen Mjøsa
Erik Starsven Mjøsa
Arne Svendsen Oslo
Bodil Larsen Oslo
Roy Martinsen Oslo
Bård Bratsberg Grenland

Fredag 1 mars:


Lina informerer om regler for juryleder, stevneleder. Diskusjonen går på hvem som har
myndighet til å stoppe et stevne, flere mener stevneleder og noen mener juryleder. Enighet
om at vi etterstreber å ha en jury på 3 personer, stevneleder blir fremover en del av jury som
en prøveordning i 2019. Juryleder skal sende inn stevnepapirer.

SR 5.3 Stevnelederen (Stevneleders viktigste oppgaver er)
•
Å utsette en konkurranse hvis det er viktig for sikkerheten eller i andre tilfeller av "force ev. å
fortsette med utbedringer av baneforholdene. Han/hun kan eventuelt stoppe eller avlyse deler av/hele
løpet av sikkerhetsmessige grunner eller force majeure.











Funksjonærer i hver enkelt klubb, ikke alle klubber klarer å ha det de trenger av
funksjonærer. Stevnemappe som Sigbjørn har laget begynner å bli foreldet og bør
oppdateres, Henning skal se på dette.
Følgende er stevneledere i Norge: Tarald Haaland- Roy Kenneth Håland – Lina Topstad
(internasjonal) – Bodil Larsen – Arne Svendsen – Sigbjørn Olsen - Terje Pettersen– Roy
Pettersen(internasjonal)
Ved en krise som en stor ulykke, hvem skal håndtere hva som skjer. Hvem kontakter NMF
osv. Ingen skal snakke med pressen, Presse skal håndteres av Generalsekretær i NMF.
Stevnepapirer skal sendes inn til NMF innen 72 timer etter stevne.
Resultat skjema skal sendes inn sammen med heatskjema.
Lina deler ut sjekkliste for stevne/jury leder og mener at denne bør inn i Excel arket som
Sigbjørn har laget.
Gjennomføring av stevne: diskusjon gikk på tidsskjema og hvordan det skal være.
Dommer: diskusjon om utagerende oppførsel fra førere, skal vi slå ned på dette. Det er bred
enighet om at dette skal ikke aksepteres.
Skal vi tillate unntak fra regler, eller skal vi forholde oss til de skrevne regler. Bred enighet i
forsamlingen om at vi skal følge de skrevne regler. Diskusjonen gikk på aldersklasser og
arrangementer i NS og NC.




Bred enighet i forsamlingen om et felles tidskjema og at vi bruker påmeldings frister som
skrevet i SR og ikke tillater påmelding etter dette.
Regelendring i SR om NM par: Forsamlingen er sterkt uenig i hvordan regelendring ble gjort
og kritiserer Grenland for dette. Men de synes likevel at forslaget er bra. Grenland tar
kritikken som kom frem til etterretning.

Lørdag 2 mars:
Tilstede:
Einar Moi Elgane
Geir Krister Nærland, Elgane
Roy Pettersen, Grenland
Emilie Westby, Seksjonsstyreleder
Marthe Hagen, NMF Drammen
Lina Topstad, Kr.Sand
Kenneth Smith, Kr.Sand
Jarle Evensen, Oslo
Arne J Rindal, Mjøsa
Anne Kari Rindal, Mjøsa
Bård Bratsberg, Grenland
Fredrik Nilsen, Grenland
Terje Pettersen, Grenland













Informasjon til de som ikke var med fredag om hva som foregikk da.
Terminliste er satt opp på eget skjema og gjennomgått
GP Kval mellom Lasse og Glenn arrangeres av Elgane og meldes inn til NMF senest 23 april.
Det skal kjøres om dette og vinner får velge hvilken runde han vil delta i.
VM 250 kval mellom Mathias Pollestad og Jesper Våland kjøres i Grenland 12 mai.
Forslag om å kjøre trenings løp siste dag i breddesamlinger, for å gi de som vil ha mer kjøring
det. Vi tenker særlig på de som ikke deltar i Liga 1.
Gjennomgang av årets budsjett, stor endring med at det ikke utbetales reisetilskudd til førere
lengre. Men derimot en stor satsning på rekruttering. Her er det muligheter for klubber å
søke på midler til rekruttering. 5000 kr til beste rekrutterings klubb i 2019. Gren har også
15000 kr som kan brukes for å sette i drift baner på Vinsvoll og Kongsberg.
Bård Bratsberg har et innlegg om rekruttering og Speedway Kids, Jarle har et ønske om at det
lages en powerpoint med et opplegg med dette for presentasjon i klubben. Bård lager dette.
Terminliste er blitt lagt inn i MITA. Klubber må snarest legge inn tilleggsregler og tidslinje
etter reglementet og få godkjent dette for å åpne påmelding for utøvere.
Bred enighet om at det skal være 2 timer felles fremmøte og teknisk på stevner, det skal
være 60 minutter mellom NS/NC og Liga 1.
Bredde samlinger, det skal lages et opplegg med aktiviteter og kostnader på breddesamlinger
om noen kostnader skal dekkes fra grenbudsjett. Søknader sendes inn så snart det er mulig
så gren kan forhåndsfordele tilgjengelige midler mellom klubber. Midler blir ikke utbetalt før
etter gjennomført samling. Det åpnes for at erfarne førere kan være instruktører og få betalt
for det.
Liga 1 lag i 2019:
Mjøsa: Iver, Emil + 1 svensk fører
Oslo: Jarle, Truls og Benny

Kr.Sand: Thomas, Lars Kristian, Joacim, Daniel
Elgane: Glenn, Lasse, Espen, Tage, Tommy
Grenland: Thorstein, Kenneth, Thomas, Therese + eventuelt nye førere i klubben

Vedlegg: Grenbudsjett
Referent: Terje Pettersen.

