MØTEPROTOKOLL
MØTEDATA
Møte tittel GRENMØTE SNØSCOOTER MSK 2017

Spesifisert

Organisasjonsledd GREN SNØSCOOTER

Møte nr. 1

Møte

Møtested

Dato
11.11.2017

Tilstede

Forfall

Ikke møtt

Møteleder BÅRD SJØGREN

Referent NINA LUNDEN

Start kl 12.00

GARDERMOEN

Slutt kl 16.30

MØTEBOK
Nr.
01
02
03
04

Overskrift

Bakgrunn / opplysninger

Åpning ved
grenleder
Valg av ordstyrer Forslag: Bård Sjøgren ordstyrer og Nina
og referent
Lunden referent
Årsrapport gren
Årsrapporten ble gjennomgått
snowcross 2017
Informasjon fra
gren

Vedtak
Geirmund Lie ønsket
velkommen
Enst.vedtatt
Tatt til etterretning

Ansv.

Frist
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1.

Regionsteam, landslag, Team Norway
v/Tommy Rovelstad







Handlingsplan for
2017 og 2018
gjennomgått
Pål Grøtte,
landslagssjef reiser til
Duluth også i år.
Budsjett for landslag
bør være kr.
100.000,- Pr. i dag
overføres 85.000,- kr
fra grena. I tillegg får
landslaget kr.
25.000,- fra
Motorsportakademiet
øremerket reise til
Duluth
Det ble stilt spørsmål
ved hva landslaget
får tilbake av en tur til
Duluth:
Oppfølging av
utøvere v/løpet.
Duluth-tur 2016 var
for å se hvordan løp
gjennomføres ute i
verden.
I 2017 er turen for at
noen utøvere ønsket
landslagssjefen over.
Kontakt med
utøverne i Duluth:
Landslagssledelsen
fikk komme til depot,
men plassen var liten
og det ble begrenset
kontakt da teamene
der har sine egne
opplegg.
Breddesatsning er
klubbenes ansvar
Toppsatsingen skal
MA ha ansvar for
Veldig greit å ha lik
behandling av alle
utøverne som er på
landslaget.
Er også fint om
utøverne gir noe
tilbake med også å
kjøre løp i Norge, for
de landslagsutøvere
som kjører bare i
utlandet
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Kanskje greit å ha et
landslag som gjelder
for alle – i Nordisk
består landslaget av
5 utøvere i hver
klasse. Kanskje
samles i depot v/løp.
Det skaper kanskje
samhold og mer gjevt
å representere
Norge. Utestengelse
eller det å bare følge
opp noen få gir IKKE
samhold og stolthet
for flagget på brystet.
På en annen side
trenger man ikke å
vøre på et landslag
for å kunne
representere Norge i
konkurranser.
Det etterlyses mer
åpenhet rundt
landslaget og MA
Det vil ikke være
aktuelt med
samlinger i sesong
Diskutert om
regionsteam og
representasjonslandsl
ag
Manglende
oppfølging i
startfasen av
regionsteam, men
MA fulgte opp så mye
kapasiteten tilsa var
mulig.
Trenerkontrakter og
utøverkontrakter etc.
Må være krav til
utøverne på
landslaget for
holdninger om å stille
på løp hjemme. Så
også VM/EM
Må få med alle på
landslag, selv utøvere
som satser i utlandet
Plukke ut 5-7 i hver
klasse for landslag,
med spesiell satsing
mot f.eks
utenlandsproffene
Noe må gjøres for å
få til aktivitet. Bruke
pengene til samlinger
etc.
De som skal
representere Norge
er de beste. Må ha
bredde i region og
topp på landslaget.
MÅ være med på
samlingene utenfor
sesong for å være på
landslaget. Spesielt
for dem i den evt.
spesielle gruppen.
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4 løp. Valdres, Hattfjelldal,
Tydal og Oppdal. Medaljer
utdelt. Viktig å opprettholde
regionsløp.

2.

Midt Norsk Mesterskap 2017

3.

Nord Norsk Mesterskap 2017, andre løp
Region Nord

4.

Nordisk Mesterskap Hattfjelldal 2017

5.

NM Karasjok

Regioner:
Det er avsatt regionsmidler i
grena.kr.35.000,- til midt og
kr.30.000,- til Nord. For å
kunne få benytte midlene må
det forefinnes planer og tiltak. Tatt til
Pengene kan benyttes til f.eks etterretning
kurs, regionsmesterskap og
trenere.
Regionshjelp ut til klubbene
ang.tilleggsregler og
medlemslister er et ønske.
Omfordeling av midler inad i
seksjonen er mulig. Midlene
MÅ brukes på aktivitet.
Treningssamlinger regionsvis
kan benytte midler.
Ikke avholdt Nord Norsk
Mesterskapi 2017
Karasjok og Kautokeino
arrangerte påskecross.
Godt og bra arrangement.
Nesten alle klasser var fullsatt.
Women var ikke fullsatt. Noen
savnet å ikke få kjøpt seg mat
ved ankomst Hattfjelldal. Men
totalt sett et meget bra
arrangement.
Ingen presentasjon. Det sies
det er mangel på snø, men de
ser på saken og prøver å løse
den. Må finne ny jurymedlem
og teknisk. Ann Lund foreslås
som jurymedlem.
Mangler tilleggsregler.
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Var ment å arrangert i Finland
i 2018, men de har ikke funnet
arrangør. NMF ser at kanskje
Norge kan arrangere EM, men
VM blir mest sannsynlig avlyst.
EM i Norge 2018 er oppnåelig.
Ønskelig at det arrangeres i
Granåsen i samme tråd som
Hattfjelldal og Valdres.
Nedsetter en arbeidsgruppe
som skal jobbe mot EM i
Granåsen 2018. Valgt Marte
Lunden plukker ut de hun vil
ha med seg i gruppa.
6.

VM/EM 2018, Norsk Arrangør

Mulig å samarbeide mellom
klubbene? F.eks Hattfjelldal,
Valdres og Tydal
NMF ønsker å gå inn for
tildeling av EM/VM for 3-5 år
av gangen, da det gir mer
forutsigbart. Ønskelig arena er
Granåsen. Man kan opprette
et selskap der klubbene kan
kjøpe seg inn som aksjonærer.
Daglig leder i Granåsen
ønsker scootercross til
arenaen.

7.

8.

X-Games 2018, Norsk Arrangør

Kommer ikke inn i x-games i
2018. Må ha et demoløp før
man kommer inn i varmen.
Forslag til demoløp kan være
supercross dagen etter EM.
Det vil medføre kostnader for å
få inn godkjennere fra USA.
Kanskje grena kan koste det?

Presentasjon av NM Valdres

9.mars/10.mars 2018
Stadioncross på banen
9.mars og individuelt
NM 10.mars med
påfølgende bankett.
Gjesteklasse 11-14 år er
viktig å ha.
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9.

Arbeidsgruppe rekruttering

10.

Arrangørkonferanse 2018

05

Regelendringer
2018

06

Regelendringer
2018 og 2019
Svemo

07

Forslag
regelendringer
2018 Svemo

08

Økonomi,
budsjett 2018

11-14 års klasse.
Arbeider med å presentere
sporten på en enkel måte.
Komme ut og veilede etc for
de som vil prøve.
Alle må trå til for rekruttering.
MX har gjort noe riktig, for de
har stor rekruttering. Noe av
det som kan overføres til
snow-x?
Kjøre mer klubbløp. Lage
baner på jorder. Må også
involvere foreldrene. Ungene
vil kjøre,men foreldrene vil
ikke.
Promotere hobbyklassen
mere.
Nå er banene mer ekstrem
enn for 10-15 år siden.
Ja, det ønskes
arrangørkonferanse i 2018

Bakgrunnsfarge ryggnummer skal være hvit
eller orange (pantone 811C) på løp Sverige Vedtatt
og Norge
 Pro Stock: Ikke lov å bytte tank og
sete
 Snow-Bike Max 500 ccm (ny
klasse)
 Pro Stock 120: Ny klasse 5-8 år
 Pro stock 200: Ny klasse
stock/standard 8-11 år
 Samme regler som Norge i 11-14 år
 Pro Stock: original huv skal
benyttes (2019)
 Pro Stock: Frontlys skal fungere
(2019)
 Pro Stock: Fabrikatets originale
støtdempere skal benyttes (2019)
 Pro Open: Vurdere max 850 ccm
standard
 To startrekker tillates, 10 stk i første
rekke og 6 stk i andre rekke, 7
meter mellom startlinjer
 Startprosedyre SM løp: Rødt flaggEnst.vedtatt
Grønt flagg ut av banen-rødt lys
slukkes
Ingen endring – har vært slik før
 Varmkjøring kun i ventesone, ingen
hjelp på start
Det er penger igjen på budsjettet. Mulig for
klubbene/regioner å søke på midler til f.eks.
treningssamlinger eller lignende.
Forslag til prosjekt:
Søke på midler til rekruttering –
Budjsett 2018 enst.vedtatt
oppvisningsløp for barn
SØKNADSFRIST 15.DESEMBER 2017
Mail må sendes ut til alle klubbene om
denne muligheten
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Midlertidig terminliste:
JANUAR:
6.-7. januar 2018 – oppdatering jury, teknisk
og stevneleder i Midt Norge
13.-14. januar 2018 Arctic Cat Cup
19.-20. januar 2018 Finsk mesterskap
27. januar Sverige Cup kval 1 Piteå
FEBRUAR
2.-3. februar Nordisk Mesterskap Mora MK
10.-11. februar SM deltävling 1 och Sverige
Cup kval 2 SMK Söderhamn
16.-17. februar SM deltävling 2 och Sverige
Cup kval 3 Tåsjö SK
16.-17. februar Finsk Mesterskap
24. februar Bothnia Cup Stadioncross
deltävling 1 Uleåborg Finland
24.-25. februar Oulu

09

MARS
2.-3. mars 2018 Bothnia Cup Stadioncross
deltävling 2 Boden Arena Super-X
3. mars 2018 Sverige Cup kval 4 Kiruna MK
9.-10. mars 2018 NM Valdres
9.-10. mars 2018 Finsk Mesterskap
10. mars 2018 Sverige Cup kval 5
Terminliste 2018 Vitådalens SK
14.mars SM Veckan
17. mars SM Finale
17. mars SM deltävling 3 och Sverige Cup
kval 6 Team Walles MK
Clash of Nations avlyst i 2018
22. mars 2018 SM stadioncross Skellefteå
MK
24. mars 2018 SM och Sverige Cup Finakl
Nyborgs SK Kalix
30. mars Påskecross`n Tydal MK
30. mars Påskecross`n Kautokeino MK
31. mars Kara X Karasjok MK
APRIL
13.-14. april 2018 Finsk Mesterskap
MAI
3.-5. mai 2018 Finsk Mesterskap Finale
LEVI
I tillegg kommer også MNM 3-4 runder.
Hattfjelldal, Tydal, Valdres og mulig Oppdal
NNM – Bård Sjøgren tar en runde med
klubber i nord. Håper å få til løp for de
minste og juniorer.
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10

Eventuelt

Medisinsk utvalg begynner å ta
form. Leder Dag Egil Nilssen
I Nord må man søke om
dispensasjon fra kravet om
utrykningsambulanse da det er
vanskelig å få låne bil. Det finnes
en Røde Kors ambulanse utstyrt
etter kravene.
Det er dyrt å leie ambulanse og
lege til stevner. Fort 45.000,- for ei
dbl.helg. En oppgave Medisinsk
utvalg kan jobbe med.
Sport Rescue team tar 7.500,pr.dag fra Oslo til Trøndelag.
Midt Norge har nok ikke de store
problemer med å skaffe ambulanse
etc pr. i dag. Det er i nord
problemene ligger nå. Da det er
meget vanskelig å skaffe
ambulanse til normal pris.
Men sikkerhet er jo viktig.
Mats Gilbert bør nok overtales. En
jobb for medisinsk utvalg.



Setesdal Folkehøyskole –
motorsportsskolen v/Olav hovet har
linje for MotoX. Grunntreningen er
jo den samme som for
scootercross. Store muligheter for
utøvere å søke seg dit på skole for
trening etc.

