Grenmøte MX MSK 2015
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Åpning v/leder
Harald Tufthaug ønsker velkommen.
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Valg av ordstyrer og referent.
Her innstilles Steinar Alvestad som ordstyrer og Robert Bakaas som referent. Godkjent
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Sesongrapport 2015:

Drift komite/gren:
Grenansvarlig valgt på seksjonsårsmøtet har vært Harald Tufthaug med varamedlem Arild Sande.
Det ble besluttet å nedsette et arbeidsuvalg bestående av: Steinar Alvestad, Robert Bakaas, Jon
Robert Hurlen, Gunhild Klingsheim, Dennis Todler.
I tillegg har Hans Petter Engstrøm, landslagssjef, og Mona Todler, ansvarlig for startnummer, møtt en
eller flere ganger
Det har vært avholdt 4 møter i arbeidsutvalget.
Breddeaktivitet – Barn/ungdom/kvinner/integrering (HP 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6)
Det har de siste åra vært en jevn økning av lisenser. Det er pr. oktober 4299 personer som kjøpt
lisens. En litt merkelig utvikling er at det er økning i antall personer som kjører motocross, men en
nedgang i antall løp. Det har vært 36 ulike løp i 2015.
Vi har flere godt fungerende regioner som prioriterer arbeidet med motocross. Suksessen med
Vestlandsmesterskapet og arbeidet region Vest har drevet, sprer seg til flere regioner, og det er nå
regionsmesterskap i Vest, Midt, Nord og Innlandet
Toppidrett (HP 1.4)
Vår største internasjonale triumf er det Genette Klyve Våge med sin 5.plass sammenlagt i VM som
har stått for.

Landslaget fikk en litt treg start i 2015, og hadde litt oppstartsproblemer i forbindelse med
at vi måtte få på plass en ny trener da Kenneth Gundersen valgte å gå over i det sivile liv.
Landslaget var offisielt på plass den 13.april.2015. Det var ikke noen uttak for denne
sesongen, utøverne ble videre ført i fra sesongen 2014. De var Even Heibye, Lasse
Christoffersen, Magne Klingsheim, Benjamin Ramdahl, Henrik Wahl, Henrik Meling, Håkon
Mindrebøe, Kim Oiva Jarva , Sander Michelsen og Genette Vaage.
Vi har hatt 5 samlinger i Norge, i tillegg til det har vi hatt med trener på noen EM / VM
runder. Lag VM i Frankrike var årets store happening . Dit reiste Magne Klingsheim MX2,
Henrik Wahl MX1 og Lasse Christoffersen MX Åpen Brian Kjær Jørgensen Trener / Coach og
Gunnhild Klingsheim som lagleder. Gutta hadde litt stang ut men kjempet seg til en 4 plass i
B finalen. Dette var som nasjon 23 av 35 startende.

Vi hadde uttakssamling for landslaget 2016 på Gardermoen helgen 3 og 4 oktober med 19
håpefulle utøvere til stede. Det var en bra helg og landslagstreneren syntes vi hadde et
meget høyt nivå på utøverne våre her i Norge. Landslaget for 2016 består av Håkon
Mindrebøe, Madelen Hofseth Pedersen, Fredrik Røste, Kevin Horgmo, Kim Oiva Jarva, Andri
Snær Gudmundsson, Mathea Selebø, Håkon Engan Karlsen, Henrik Wahl og Lasse
Christoffersen.
Team Norway Motocross består i dag av to trenere, Borgar Lunde og Olav Sveen, og ti utøvere.
TNMX 2015 kom noe sent igang, men hadde uttak på Rudskogen i mars. Teamet har gjort gode
resultater både nasjonalt og internasjonalt. Målet om og dominere NM og Norgescup ble
gjennomført med glans. Der vi fikk både Norgescup og NM mestre. Førerne har også satt kursen mot
det store utland for å skaffe seg nye erfaringer. Vi har oppnå gode enkelt prestasjoner og det er vi
stolte av.

Øvrige resultater er lista opp bakerst i rapporten.

Internasjonale mesterskap (HP 1.7)
Grenleder har på Nordisk møte jobba sammen med Svemo og DMU for å få til et Nordisk mesterskap
i Norge i 2016. I skrivende stund ser det ut til å kunne bli arrangert som en del av en NM-runde i
NMFs jubileumsuke 6.-14 august. Det er helgen 12.-14. august som vil være aktuell for MX og de
øvrige nordiske lang har avklart at de ikke vil arrangere sine mesterskap denne helgen. De vil også
invitere sine 10 beste førere i hver klasse til å delta. Hvor mange av disse som faktisk vil komme for å
kjøre er spennende og utfordrene.
Nasjonal konkurranser (HP 1.8)
Det er gjennomført 3 NM runder og 4 N-Cup runder. Det er stadig en større utfordring å få dette til
og kostnadene til Medisinsk beredskap øker mye. I tillegg har det vært en utfordring å få til en avtale
med de ulike helseregionene for å faktisk få kjøpt den beredskapen som kreves.
Det har vært et ønske å fordele mesterskap og Cup geografisk i Norge. NM med Elgane i vest, Hemne
i midtnorge og Haslemoen i innlandet. N-Cup med Bybergsanden i vest, Lier i region Sør, Eidsskog i
øst, og Mjøscross i innlandet.
Fordelingen har også blitt forsøkt fordelt på underlag, ikke bare geografisk, men det er ikke mange
klubber som kan tilby sand eller jord.
AMX har gjennom sitt budsjett klart å få til en liten økonomisk støtte til arrangørene for å møte
stadig økte kostnader, og arrangørkonferansen bestemte å øke startavgifter med 14-15 % for å få en
økt inntekt til arrangørene.
Utdanning (HP 2)
Utdanning av funksjonærer har vært overlatt til regionene for å holde kostnader ved reise og
opphold ved kurs nede. Utfordringen har vært avlyste kurs pga få deltakere. En videreføring av
utdanning er å la de som tar stevnelederkurs og kurs for jury, få anledning til å hospitere hos mer
erfarne funksjonærer, og sette sammen juryen av erfarne og nye funksjonærer. Det kreves en
kontinuerlig prosess for å videreføre dette arbeidet, og at nye slipper til i krevende oppgaver.

Anlegg og Miljø (HP 3 og 4)

Banegruppa består av 12 baneinspektører fordelt over hele landet. Det er blitt avhold 2 stk.
samlinger/oppgraderinger i 2015.
Pr. Oktober 2015 er det 100 godkjente baner i Norge. Det er fordelt slik;
A baner 10 stk. B baner 16 stk. C baner 20 stk. D baner 51 stk. E "baner" 3 stk.
Det har blitt foretatt 22 baneinspeksjoner hittil i 2015 av disse er.
A bane 1 stk. B bane 4 stk. C bane 4 stk. D bane 11 stk. E "bane" 2 stk.
Organisasjonen/internasjonale tillitsverv (HP 6):
Grenleder har deltatt på møte med de øvrige Nordiske land også i 2015. Spesielt i år har vært å få til
et Nordisk Mesterskap i forbindelse med NMFs 100 år`s markering i 2016. De øvrige Nordiske land
har gitt sin tilslutning til dette.
Resultatbørs;
VM-resultater:

Genette Våge, 5. plass sammenlagt

EM-resultater:

EMX 250;
Magne Klingsheim, 22. plass sammenlagt
Lasse Christoffersen, 39. plass sammenlagt
Henrik Wahl, 64. plass sammenlagt

EMX 125( 2-takt);
Sander Ågard-Michelsen, 27. plass sammenlagt
Kevin Horgmo, 31. plass sammenlagt
EMX150 (4-takt)
Håkon Fredriksen, 7. plass sammenlagt
NM-resultater:
Damer;

1. Genette Klyve Våge
2. Mathea Selebø
3. Thea Emilie Johansen

MX85;

1. Håkon Fredriksen
2. Martin Skjærli
3. Erling Lund Madsen

MX125 junior;

1. Kevin Horgmo
2. Andri Snær Gudmundsson

3. Vegard Falmår
MXUngdom;

1. Sindre Hansen
2. Henrik Meling
3. Alexander Klock

MX2;

1. Lasse Christoffersen
2. Henrik Wahl
3. Even Heiby

MX1/3;

1. Kim Oiva Jarva
2. Jan Olav Lunevski
3. Marco Matre

Norgescup-resultater:
MX85;

1. Cornelius Tøndel
2. Simen Syvertsen
3. Erling Lund Madsen

MX125 Junior;

1. Fredrik Røste
2. Jørgen Hølen
3. Andri Snær Gudmundsson

MXUngdom;

1. Alexander Klock
2. Simen Rogstad
3. Per Oscar Wærnes

MX2;

1. Håkon Engan Karlsen
2. Lasse Christoffersen
3. Adrian Hagen Ophus

MX1/3;

1. Marco Matre
2. Håkon Engan Karlsen
3. Nikolai Johannessen Lian

SM - MX1
Jan Olav Lunevski
Dennis Todler
SM - MX2

Deltatt på de to første rundene
Deltatt på den første runden

Totalt 31. plass med 17 poeng.
0 poeng

Lasse Christoffersen
Even Heibye
Tommy Todler
Håkon Engan Karlsen
Benjamin Ramdahl
Håkon Mindrebøe
Henrik Wahl
Henrik Meling
Aleksander Klock
SM - MX-girls
Genette Våge
Thea Johansen
Madelen Hofseth
Pedersen
Celine Ørmen Andreassen
U-SM 125
Kevin Horgmo
Jørgen Hølen
Adrian Berg
U-SM 85
Mathias Johansen
Håkon Fredriksen
U-SM MX2 U17
Simen Mangen
Kevin Horgmo

Deltatt på alle rundene
Deltatt på de to siste rundene
Deltatt på de 5 første rundene
Deltatt på de 3 første rundene + finale
Deltatt på de 2 første rundene
Deltatt på 1 runde (5.)
Deltatt på de 5 første rundene
Deltatt på 4 runder
Deltatt på 2 runder

Totalt 3. plass med 203 poeng
Totalt 12. plass med 97 poeng
Totalt 20. plass med 43 poeng
Totalt 25. plass med 30 poeng
Totalt 28. plass med 24 poeng
Totalt 30. plass med 21 poeng
Totalt 33. plass med 16 poeng
Totalt 39. plass med 11 poeng
Totalt 47. plass med 3 poeng

Deltatt på alle rundene
Deltatt på alle rundene -1

Totalt 2. plasss med 221 poeng
Totalt 6. plass med 104 poeng

Deltatt på 4 runder
Deltatt på en runde

Totalt 14. plass med 44 poeng
28. plass med 1 poeng

Deltatt på alle rundene
Deltatt på alle rundene
Deltatt på en runde

1. plass med 293 poeng
22. plass med 46 poeng
45. plass med 0 poeng

Deltatt på 1 runde
Deltatt på 1 runde

32. plass med 5 poeng
36. plass med 3 poeng

Deltatt på 3/5 runder
Deltatt på 1 runde

14. plass med 53 poeng
16. plass med 50 poeng

I det åpne Nederlandske mesterskapet har Magne Klingsheim og Sander Ågaard-Michelsen kjørt alle
rundene.
Veteran VM (VMX)
11. plass Ståle Björdal
18. plass Raymond Immerslund
Classic sidecar;
Nordisk Mesterskap;
SC3

Harald Tufthaug/ Göran Nergård , 4. plass sammenlagt

SC4

Mats Risberg/ Jørgen Mardal, 1. plass sammenlagt

RM (riksmesterskap)
SC3

Harald Tufthaug / Göran Nergård, 4. plass sammenlagt

SC4

Mats Risberg / Jørgen Mardal, 1. plass sammenlagt

4 Innkommne forslag
1

Lunner Motorsport har fremmet forslag om å erstatte dagens Dundrik 10-12 år med
MX85 11-12 år.
Arbeidsgruppa sin innstilling er at dette forslaget vedtas med justering i tekst til NM
og N-cup løp.
Konklusjon: AMX innstilling støttes
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Lunner Motorsport har fremmet forslag om å senke aldersgrensen i MX2 til 15 år.
Arbeidsgruppa sin innstilling til dette forslaget er at dette allerede er ivaretatt i SR.
Konklusjon: AMX Instilling støttes
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Lunner Motorsport har fremmet forslag om å ta bort klasse MX2U.
Arbeidsgruppa sin innstilling er å ikke støtte dette forslaget.
Konklusjon: AMX innstilling støttes ikke. MX2U ønskes fjernet.
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Lier MSK har fremmet forslag om å avholde førermøte etter trening.
Arbeidsgruppa sin innstilling er å støtte forslaget, men med endringen at de ønsker
førermøte både før og etter trening for å ivareta både arrangør og føreres interesser.
Konklusjon: AMX instilling støttes ikke, førermøte ønskes gjemmomført kun etter
trening. Arrangør kan likevel velge å gjenmføre et møte før trening om spesielle
forhold krever dette.
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Lier MSK har fremmet forslag om økonomisk støtte til NM og NC, minimum for å
dekke medisinsk reglement. (30-40 000.-)
Arbeidsgruppa sin innstilling til forslaget er at dette avhenger av grenens tildeling av
midler til budsjett. Vanskelig å bestemme dette før man vet hvordan budsjettet går
opp. For 2016 er planen å gjennomføre et statusløp den 12.-14. august i forbindelse
med NMF sin feiring av 100 års jubileum. Det vil på denne datoen bli arrangert NM og
Nordisk løp og budsjettet for 2016 vil støtte dette arrangementet.
Til etteretning: Forslaget støttes prisipielt, budsjett for 2016 avgjør eventuell støtte
og dens størrelse.
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Arbeidsgruppa fremmer et forslag til ny løpsordning. Dette innebærer NM over en
helg, NC over 3-4 runder og etablering av regionsløp i alle regioner.
Arbeidsgruppa sin innstilling er at dette gjennomføres allerede i 2016 grunnet få
klubber som søker om statusløp og at det har kommet inn signaler på at folk ønsker
forandring. Egen presentasjon av dette er vedlagt.
Konklusjon: Det gjennomføres to NM-runder i 2016 grunnet gjemmonføring av
nordisk sammen med den siste runden. Dette for å ivareta de norke førernes
interesser ved stor deltakelse av utenlandske førere på Nordisk Mesterskap
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Informasjon om nye prosedyrer vedrørende startnummer
Grenkoordinator informerer om nye prosedyrer vedrørende startnummer for
kommende sesong.
15. desember 2015 skal start nr inn i det nye SAS systemet. Førerne må da logge seg
inn via SAS og reservere det startnummeret de har hatt for 2015. Dette må gjøres
innen 30. januar 2016, da åpnes det for at alle kan velge startnummer via SAS. Da kan
alle velge ledige startnummer.
Det opprettes en ny nummerserie for dameklassen for å få flere ledige startnr i MX2.
NMF sender ut mail med informasjon til utøvere i SAS om løsningen.
Forslag fra Ronny Mangerud om å ta betalt for å reservere startnummer, feks 100,- til
200,- pr sesong for å finansiere støtte til arrangører av statusløp. Forsamlingen er
enig i at dette er en god løsning. Det må fattes et vedtak som sikrer at pengene kun
kan benyttes innen grenen og til arrangementstøtte. AMX arbeder videre med dette
forslaget.
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Informasjon om generelle endringer i SR.
Grenleder informerer om generelle endriger og presiseringer i SR. Dette går stort sett
på forenklinger av SR og fjerning av gammel tekst som henger igjen.
Det vil gjennomføres trening og tidskval under ett i NM for 2016. Et skilt med tidskval
holdes opp ved start av tidskval.
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Informasjon fra Ole Petter Vaage
Ole Petter informerer om Genettes VM satsing.
Klubber har mulighet til å ta kontakt for å få et foredrag av Genette for å få
informasjon om hvordan hun har jobbet og satset for å komme dit de er i dag.
Det oppfordres til å ta kontakt på post@genette.no
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Statusløp 2016
Følgende klubber har søkt om NC 2016: Lier Motorsport, Eidskog MCK og Mjøs-Cross
MXK. Elgane MK og Lier Motorsport har søkt om NM. Lunner Motorsport arrangerer
Lag-NM
Klubbene oppfordres til å søke om NC for å gjennomføre 4 runder i 2016.
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Årets arrangør:
Haslemoen Motorklubb tildeles arrangørprisen for 2015 for sin
gjennomføring av NM-finalen.

