MØTEPROTOKOLL
Fylles ut elektronisk. Flytt fra tekstfelt til tekstfelt med tab-tasten eller ved å klikke med markøren i feltet. Med markøren i ett felt kan
du få hjelp til feltet ved å trykke F1 dersom dette er nevnt i statusfeltet nederst i vinduet. Felt som krever mye tekst utvider seg etter
hvert. Du får opp hjelp til hvordan du skal føre protokollen ved å trykke F1 når markøren står i et felt.

SKRIV KORTFATTET OG I STIKKORDSFORM OM BAKGRUNNEN. VEDTAK SKAL FORMULERES KORT OG
PRESIST OG INNEHOLDE BARE SELVE VEDTAKSTEKSTEN. ANSVARSFEST SAKEN MED INITIALER OG GI
TIDSFRISTER. FØLG OPP VED Å GJENNOMGÅ PROTOKOLLEN PÅ NESTE MØTE.

MØTEDATA
Møte tittel GRENMØTE

Spesifisert

Organisasjonsledd NMF Gren Snøscootercross

Møte nr.

Telefonmøte

Elektronisk møte

Møte

MSK 2015

Møtested

SNØSCOOTERCROSS
Dato

07.11.2015

Thon Hotels Gardermoen

Tilstede

Forfall

Ikke møtt

Møteleder
Geirmund Lie

Referent
Nina Lunden

Start kl 12.00

Slutt kl

18.30

FORHANDLINGER
Nr.
01

02

Overskrift

Bakgrunn / opplysninger

Åpning v/leder Presentasjon delegater
Geirmund Lie

Valg av ordstyrer Grenen foreslår Geirmund Lie og Ann Lund som
og referent. ordstyrer og Nina Lunden som referent

Vedtak
Presentasjonsrunde på
møtedeltakerne

Enst.vedtatt

Ansv.

Frist
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03

Lisensinformasjon v/Lina……………. Manual
for å hente lisenser delt ut på MSK. Så også for
lisenskurs elektronisk. 2-delt kurs. Teoridel
elektronisk. For å få tatt elektronisk lisenskurs
må man opprette en profil på Min Idrett eller
SAS. De foresatte for utøvere 5-12 år må ta
lisenskurset. Fra det året man fyller 13 år er det
utøver selv som skal ta lisenskurset. Praktisk
delen taes i hver klubb.
Grengodkjenner/Greninstruktører signerer hvis
utøver viser at man behersker idretten.
Må sende inn søknad om å være kursholdere.
For dagens aktivitetsledere og trenere. Det
oppfordres hver klubb til å oppfordre sine
aktivitetsledere/trenere til å søke om å bli
grengodkjenner/greninstruktør. Det er lurt at
hver klubb har en godkjenner.
Utøver skal vise at man kan praktisere på bane.
Hver utøver må ha opplæringslisens – endags
Sesongrapport lisens. Dette for at man skal være forsikret for
2015,
evt. skader.
arrangement,
resultater
Les om dette på:
www.nmf/utdanning
For å bli greninstruktør må man fylle ut en
søknad om å bli det. De som er
aktivitetsledere/trenere/lisenskursholdere er det
nok med bare å sende søknad.

Årsrapport fra Snowcraoss 2015 ble lest opp.
Noen feil i resultatlistene. NMF har nordisk
mester i 14-16 år – Aleksander Wærås.
Mangler under pkt Breddeaktivitet –
Barn/Ungdom/kvinner/Integrering:
Barneidrettskontakt ble valgt i 2014– Per Espen
Kjellmann

Tatt til etterretning
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Bestemt i 2014 at det skal være arr.konf. i 2016
på Gardermoen
Forslag om å gjøre Gardermoen til fast
arrangementssted.
Presentasjon av landslag:
Inge Gurstavsson og Trond Erntsen presenterte
landslagsmodellen og handlingsplanen for
landslaget. Foiler presentert blir lagt ut sammen
med referatet.
Regionsteam trenere:
Nord – Pål Grøtte
Midt/Sør – Eirin Frisendal
Orienterte om regionsteam.
Hovedfokus med å informere utøvere. Opprettet
en lukka facebookgruppe der foreldre og utøvere
er medlemmer.
Riktig trening og fokus på den sosiale biten.
Treningsdagbok – Oplympiatoppens
treningsdagbok brukes. Samling i Hammerfest i
oktober. Ikke alle møtte, men mange. Tester for
de som ikke møtte blir tatt senere.
Regionstrener har laget en prioritert liste over
hvilke utøvere som anbefales inn mot landslag.
Utøvere informert om landslaget. Ren utøver er
kjørt så å si på alle utøvere i nord. 9 har skrevet
kontrakt med regionsteam og 3 som ønsker
landslagdeltagelse. Tot 12 utøvere i nord.
Samlinger annenhver mnd for tester etc i nord.

4

Midt:
Lik oppkjøring med nord.
17 deltagere. Derav 4 følges opp med
Informasjon fra treningsdagbok. 2 dager trening i Granåsen hver
Gardermoen vedtas som
grenen:
uke. 12 ønsker landslagsdeltagelse. Tester og
fast arrangørkonferanse
Arrangørkonferan samlinger.
sted.
se 2016
Regionsstyre i nord ligger litt brakk. Årsmøte i
region nord MÅ avholdes.
Sendt forespørsel til NMF sentralt om bistand til
å få til et årsmøte i region nord for å få den på
beina igjen.
Det er jobbet ganske mye for å få region nord
opp å gå, men det er fryktelig vanskelig.
Mangler penger til å samles til møter. Mangler
utbetalt kontingenter fra NMF til region nord.
Region Midt har et velfungerende styre, men
veldig lite penger til fordeling på regionsteam.
Snow-X er opprettet, MX er i startgropa og Trail
begynner å bevege litt rundt regionsteam. Med
20.000,- kr til fordeling på regionsteam er
ekstremt lite. Inntekter til regionene er
klubbkontingenter kr. 500,- pr klubb og midler
man kan få tak i hos idrettskretser, men disse
midler er ofte øremerket utdanning. Er opprettet
grenkomiteer som fungerer veldig godt.
Sliter i nord med engasjement i klubbene. Noen

MØTEPROTOKOLL side 4
Ønsker å tilby pakker for utøvere og gjester med
diverse
opplevelser, ikke bare stevnet men også utenfor.
4-dagers pakke med bl.a nordlys, isfiske,
sjøfiske etc, etc.
VM-galla i sentrum på lørdag etter at stevnet er
unnagjort.
Ønsker å jobbe for at det skal være mulig å søke
om VM for Norge også senere. Ikke bare for
Alta, men for andre klubber også.
Vil gå ut til samtlige klubber, spesielt snow-x
klubber:
Tilbud om å selge billetter til VM med provisjon
for klubbene.
Hillclimb v/Ørjan Digre:
Arrangeres svarte løp pr. i dag. Det ønsker vi å
gjøre noe med. Vi ønsker å luke bort slike løp.
Få Hillclimb inn i ordnede forhold. Kreves ikke
fullt så mye av utøver i Hillclimb som snow-x
kjørere. Mer et folkeløp. Økende intresse i nord
for Hillclimb. Både for utøvere og publikum.
Kanskje en måte å rekruttere inn mot snow-x?
Her får dem innføring i sporten og får prøvd.
Mener det er for dyrt for enkelt personer. Kjørte
løpet i Alta som klubb løp. 1.250,- kr pr. deltaker
for de som ikke hadde noen lisenser og
klubbmedlemsskap. I tillegg til
påmeldingsavgiften på kr. 500,Ambulanse etc. var tilstede ved løpet.
Flaggvakter. Det er fullt mulig å ta billetter på
klubbløp. Står ingenting i reglementet hos NMF
om at det ikke er lov.
Egen inndeling av klasser.
Skulle NMF ha opprettet en arbeidsgruppe opp
mot Hillclimb/Hillcross. Reglement finnes ikke.
Har brukt snow-x reglementet hittil, men ønsker
eget reglement.
NORDISK MØTE – ARLANDA:
Tatt opp problematikk om terminliste var tema.
Enighet om at følgende løp i prioritert
rekkefølge:
VM, EM, Nordisk, Nasjonale mesterskap
Vil utvikle Nordisk.
Ønske om å kjøre Nordisk i alle 4 klasser.
Det ble vedtatt at Nordisk kjøres på 1 dag. Samt
at det kjøres lag-kjøring. Og til slutt telles det inn
i nasjonskamp.
Finland, Rovaniemi skal arrangere Nordisk
Mesterskap – 2.april 2016. Kanskje det blir løp
dagen etterpå 3.april på travbanen sin.
27.februar EM – Tallin, Estland
12. mars – VM – Jyvaskyla, Finland
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Startnr på rygg: Selvlysende oransje farge med
svarte tall eller hvit bakgrunn med svarte tall.
Støymåling:
VM:
Open 116 desibel 2 meter max
Stock 108 desibel 2 meter max
MX: Ikke elektronisk gass. Det kan komme på
scooter også. Vil bli påbudt med gaswire.
Rybinsk i 2015:
Evaluering av erfaringer med grensepasseringer.
Er satt ned erfaringsliste som leveres ut.
Odd Georg tar ansvar for å skaffe invitasjoner til
EM for utøvere. Hvis det står i invitasjonen at
det er idrettsvisum, vil det bli enklere å passere
grensa.
EM Tallin: Ferje Stockholm eller fra Finland er
det enkleste.
3 heat på alle EM runder, der alle heat teller
sammenlagt.
Før var Enduro: 70 mil. Fartsetapper a la
rallycross. Transportetapper.
Startnr Norge:
Veldig få som kjører med NM-res nr som er låst
1-50. Kanskje det er på tide å frigi startnr utover
1-3 i hver klasse.
I motocross kjører fjorårsvinneren med rød
bakgrunn med tallet 1 i hvit.
Starnr sesongen er allerede startet tildeling for
2016, men dette kan være noe å diskutere videre.
Kan ikke gjelde før i 2017.
Klubbene tenker gjennom dette og saken taes
opp på arrangørkonferansen 2016.
NM 2016:
Ønskelig med 4.-5. mars 2016
Banen er godkjent
Supercross fredag kveld – på samme bane som
individuelt, eller flystripa
Inviduelt NM lørdag m/påfølgende bankett
Har tilgang på 2 snøkanoner for å produsere snø.
Håper å få til løp helga før NM.
Det er et krav om å arrangere et løp før NM.
Håper å få til løp i midten av februar.
Arrangørstaben jobber turnus, så man må se an
hvordan det går å arrangere.
Overnatting:
1 hotell
1 hotell – 20 min kjøring
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Fullt mulig å booke helg i Granåsen for å kjøre
cross ei helg.
F.eks. kveldsløp fredag kveld, dag lørdag og
søndag.
Forslag fra enkelte klubber:
1 helg midt-norsk.
Klubber i midt-norge må prøve å få til løp. Ved
manglende snø er jo Granåsen et alternativ.
Hvorfor vil ikke klubbene arrangere løp?
- snømangel
- ingen mulighet for regelendringer
Må opprettholde treningstider på bane. Idretten
går i bølgedaler.
Flere klubber fellesarrangement i Granåsen:
Får ikke frivillige ut av sin kommune for å bidra.
Man må ikke gi opp.
MÅ ha aktiviteter i egen klubb for å få til
rekruttering.
NORD-NORSK MESTERSKAP:
Regionen er ansvarlig for å få dette gjennomført.
Styret i regionen er ikke oppe å gå, så dette får
man avvente litt.
Nominerte til priser i snøscooter:
Kristoffer Holm, Victoria Kirkhus, Ole Herman
Sjøgren
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Forslagets ordlyd:
Innspill i forhold til endret reglement for
Hillclimb/Hillcross.
Klasseinndelinger:
Klasse U600 Stock:
12-16 år har lov å kjøre 0-600 cm2 uten noen
form for modifikasjoner med unntak av
modifikasjoner som endrer kjørestillingen. Sete,
styre etc.
Innkomne
forslag:
5.

Over 16 år. (Gjelder fra det kalenderåret man
fyller 16 år)

1.Hillclimb/Hillcr
Stock 800:
oss, Alta SSF
I denne klassen skal scooteren være original.
Tillat med modifikasjoner som endrer
kjørestillingen. Sete, styre etc.
Improved Stock:
I denne klassen er det lov med motor
modifisering, men ikke overladning som f.eks.
turbo. Også tillatt med modifikasjoner som
endrer kjørestillingen.
Open:
Alt tillatt ?
Til diskusjon: Understell, forstilling, stigtrinn

2. Barneidrettsforskriften, Alta
SSF

Saken sendes over til
seksjonsstyret for
behandling. Ørjan Digre fra
Alta utreder for forslaget til
regelverk og blir kalt inn på
møtet for en gjennomgang
av regelverket.
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Forslag fra Alta SSF:
3.2.2 Klasser
Erstatte setningen: «Oppvisning og
barneklasser» med Barneidrettsklasser
Fjerne setningen «De norsk konkurranseklassene
er»
Klasse I Ungdom 11-13 år fra det året man
fyller 11 til det året man fyller 13 år
Klasse I Ungdom 14-16 år fra det året man
3.
fyller 14 til det året man fyller 16 år.
Klassebetegnelser Endring av aldersbegrep i 3.2.2.1, 3.2.2..1,
, Alta SSF
3.2.21.2 og alle andre steder i reglementet som
nevner aldersgrenser.
Tilføyelse:
Ut det året man fyller 13 år
Ut det året man fyller 16 år

For: 6
Mot: 9
Saken oversendes
seksjonsstyret til fornyet
behandling. Avstemmingen
på Grenmøtet følger saken
til seksjonsstyret.

En diskusjon ble til:
Noen mener at 10 åringer er for små til å
håndtere store maskiner. Andre mener det bør
innrettes etter NIF`s barneidrettsregler der det
står at man kan rangeres i konkurranse fra det
året man fyller 11 år.

6.

Tiltaksplan/budsjett 2016 ble gjennomgått.
Satt av kr. 150.000,- til toppidrett. Fordeles
regionsteam og landslag. Ikke økonomi til å gi
reisestøtte til utøvere i 2016.
Satt av penger til funksjonærer ved
internasjonaleløp i Norge – VM Alta.
Budsjett vedtatt i henhold
Økonomi/budsjett Satt av kr. 35.000,- til NM.
til fremleggelse og
2016
Satt av kr. 10.000,- til utdanning – internasjonale
kommentarer.
funksjonærer
Manglende fakturering fra NMF for
banegodkjenning. En del skal gå tilbake til
grenen til utdanning av baneinspektører.
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7.

Terminliste 2016:
FORELØPIG TERMINLISTE 2016 (PR.
6/11-15)
2. januar Kjellercrossen Nordreisa MK
3. januar Nyttårscrossen Alta SSF
2-3 januar MNM Hattfjelldal
9. januar Hammerfest RC
15-16 Januar Arctic Cat Cup Østersund
30-31 januar MNM Valdres SSK
13. eller 20. februar testløp Hylestad
27. februar EM Tallin
27. februar MNM Tydal
4-5. mars NM Hylestad
19-20. mars Nordreisa MK drag
25. mars Påskecrossen Tydal
25. mars Kautocrossen
26. mars Kara x
12. mars VM Jyvaskyla
11-12 mars Europacup enduro Kemijarvi
Terminliste 2016
19. mars EM Rybinsk
2. april Alta Hillclimb Alta alpinsenter
2. april Nordisk Mesterskap Rovaniemi
9. april VM Alta
16. april Reisacrossen Nordreisa

SVENSK MESTERSKAP 2016
6. februar Njurunda
14. februar Kyrktåsjø
21. februar Bruksvallarna
28. februar Nyborg
6. mars Bygdsiljum
19. mars Boden

Clash of Nations?
SNB?
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Gjennomgang av lisenskurs på web

8.

Eventuelt

Tolldeklarasjon på konkurransekjøretøy:
Oppfordrer NMF om å jobbe mot å få til et
kjøretøybevis som er mer gyldig i henhold til
den finske grensa
Toll – Russisk grensa må det også gjøres noe
med. Her måtte noen betale kr. 25.000,- i mva, Saken taes videre med Roy
som igjen ble tilbakebetalt når maskinene ble Wetterstad
kjørt tilbake til Norge igjen.
NMF må gripe litt fatt i dette problemet, for å
lette utøverne med tollpasseringer.
Kjøretøybevis som er gyldig for alle
tollstasjoner.
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Forslag til regelendringer ble behandlet i møte i
midten på september.
Språklige endringer.
Sportsklassen er fjernet i SR – ikke kjørt på
mange år.
Noe endringer i klasser for barn.
Endringene skal vedtas på forbundsstyremøte
etter hvert.
Sak 3 innkomneforslag om endringer i
reglementet behandles samtidig som klasser i
forslag.
Andre endringer:
3.3.5 flaggsignal:
Endres til: Gult flagg viftende (det vil bli KUN 1
type gult flagg og det skal være viftende. Ikke
stillehengende flagg mer.)
Flaggtype – viftende eller 2 typer gult:
Avstemming: Flertallet vedtok KUN 1 viftende
gult flagg.
Stillestående gult flagg utgår fra reglementet.

9,

3.3.17:
SR
Ikke tillatt med pengepremier i klassen ungdom
Snøscootercross
12-14 strykes.
3.6.4
Frontlykt av glass er kommet inn nytt. Tidligere
stod det at frontlykt måtte tapes.
3.2.2.2
Klasse II
Sport fjernes
Forslag fra Alta SSF om endringer i 3.2.2.2:
Ønsker å fjerne pkt a)
Alle første års seiniorførere skal den første
sesongen delta i klasse Semi Pro Stock. Unntaket
her er førere som deltar i klasse V (Women Pro
Stock 600)
Pkt C i regelen gir mulighet til å søke seg direkte
opp i Stock og Open.
Vedtak:
Regelen blir stående som den er. Pkt. a) blir
IKKE fjernet.
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Kommet inn nye pkt:
3.2.2.6 Klasse VI Mikro
Klasse for barn fra fylte 5 år og oppover
3.2.2.7 Klasse VII Mini
Klasse for barn i alderen 8 år og oppover
3.2.2.8 Klasse VIII Junior
Klasse for barn i alderen 10 år og oppover.
Teksten enst. godkjent (ikke fullverdig versjon
skrevet her)
3.4.2
Nytt pkt inn:
Det er ikke tillatt å slå sammen barneklassene
mikro, mini, junior. De kan heller ikke slås
sammen med noen av de andre klassene.

