MØTEPROTOKOLL MSK GRENMØTE SNOW-X
12. OG 13. NOVEMBER 2016
Møtestart 12.11.2016 kl. 10.30 – 18.00
Gjenopptatt møte 13.11.2016 kl. 12.35 – 13.30
Saksliste:
1. Åpning ved Grenleder
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsrapport gren snowcross 2016
4. Informasjon fra grenen:
Regionsteam, landslag, Team Norway
Midt Norsk Mesterskap 2016
Nord Norsk Cup 2016, andre løp Reg.Nord
VM/EM Alta 2016
NM Hylestad 2016
Presentasjon av NM 2017 Alta
Nordisk Mesterskap 2017, Norsk arrangør
Arbeidsgruppe rekruttering
Arrangørkonferanse 2017
Nominerte utøvere 2016
5. Innkomne forslag:
1) Regelendring pigger i beltet
2) Danne arbeidsutvalg med forankring i snowcross og bakke
3) Regelendring bytte av utøver og snøscooter
4) Regelendring deltakerantall NM
5) Regelendring klasseinndeling
6) Bakkecross NM status
7) Funrace/Regkrutteringslisens
8) Regelendring vedr. Watercross
6. Økonomi, budsjett 2017
7. Terminliste 2017
8. Eventuelt

SAK 1 – ÅPNING VED GRENLEDER
Grenmøtet åpnet av Grenleder Geirmund Lie
SAK 2 – VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Forslag ordstyrer – Ann Lund
Forslag referent – Nina Lunden
Vedtak:
Enstemmig valgt ordstyrer Ann Lund og referent Nina Lunden
SAK 3 – ÅRSRAPPORT GREN SNOWCROSS 2016
Årsrapporten ble gjennomgått.

Arrangørkonferansen ble avlyst i 2016 pga sen dato for nordisk møte.
Gode utøverresultater oppnådd i 2016
Kommentar til rapporten:
- utvalg kalles arbeidsutvalg, men ønsker å kalle det et rekrutteringsutvalg.
Vedtak:
Ens.vedtatt
Noen utøvere hadde deltatt i løp i Finland, der man kan delta fra man er 10 år. Burde vært nevnt i
rapporten. Det er også en problemstilling man må ta tak i i forhold til aldersbegrensningen i Norge.
Kunne vært nevnt antall lisenser i rapporten, for øvrig nevnt i seksjonstyrerapporten.
Vedtak:
Årsrapporten enstemmig vedtatt
SAK 4 – INFORMASJON FRA GRENEN
Midt Norsk Mesterskap 2016
3 løp ble avholdt. Klubbene vil ikke arrangere løp. Sliter med lite snø og derav lite trening. Regionen
krever at det oppnevnes en komite for MNM for å få lov å kalle det MNM. Arrangøravtale må på
plass. MNM 2017 arrangeres over 4 løp – Hattfjelldal, Oppdal, Tydal og Valdres
Nord Norsk Mesterskap 2016
Ble nesten ikke arranger løp i Nord i 2016.11.23 Ingen NNM ei heller andre løp.
VM/EM 2016 Alta – Styret for arr. ble satt 2015. Økonomi måtte på plass. Markedssjef ble hentet inn.
Hun har fått veldig skryt for jobben hun har gjort for arr. Fikk en liten godtgjørelse.
Bedriftspakker ble utarbeidet – bl.a. aktiviteter som helikoptertur ble bakt inn i bedriftspakkene. VIPtelt med mat og vinservering. En suksess. EM ble tatt inn og gjesteklasse gikk ut. Regnet mye i forkant
av helga. 10.000 kubikk snø ble kjørt inn på banen. Omsetning på ca. 1,5 mill. Ble laget en total
ramme med kommersielle stands. Statusløp er viktig å få til Norge også. Kan gi rekruttering og
klubbene vil få noe å strekke seg etter.
NM Hylestad 2016
Få kommentarer til arr.
Første dag på supercross`n bar preg av uerfarenhet. Vanskelig å se flaggposter i forhold til mørket og
manglende refleks på mannskap.
Slet med å opprettholde NM-status pga få utøvere i de enkelte klassene. Ble noen løsninger som ikke
var helt bra. Mange ventet med å melde seg på. Usikkerheten ble stor for arr. om det ville bli NMstatus eller ikke. Bør ikke knefalle utøvere for at dem skal stille for å få NM-status.
NM tildeles 2 år i forkant. Det er krav om at NM-arrangør arrangerer ett løp i forkant av NM, for å få
luket ut evt. forbedringspotensialet.
Videre tildelinger som er gjort:
NM 2017 – Alta
NM 2018 – Valdres

En manual, sjekkliste med hva som kreves i forhold til NM-arr. bør vi ha. Flagg, nasjonalsang,
åpningsseremoni etc. Litt uheldige omstendigheter rundt NM i Hylestad, men seksjonsstyret har tatt
tak i det.
SØKNADSFRIST FOR NM 2019
1. JANUAR 2017
Positivt at vi har fått en klubb til som har arrangert løp.
Kan være lurt å sette ned en arrangementskomite som kan hjelpe klubber rundt om med
arrangement. Et sted for klubbene å henvende seg for å få veiledning. Hvis vi i tillegg får en
manual/sjekkliste vil det være et bra hjelpemiddel.
Grenen/Seksjonen må ta ansvar for at NM-arr. leverer statusrapporter underveis i planleggingen.
Viktig for at vi skal få til NM som ønsket og som det burde være. Veiledning og dialog mellom NMF og
arrangør er viktig.
NMF har en markedssjef som kan hjelpe arrangører i forbindelse med f.eks. NM – veiledning opp mot
markedsføring.
Ønskelig at en person fra Seksjonsstyret blir kontaktperson for arrangerende klubber.
Juryleder til NM blir oppnevnt av NMF. Den ble under NM i Alta forrige gang kunngjort for
arrangørklubben 14 dager før NM. Det er altfor sent. Juryleder bør oppnevnes samtidig som
tildelingen av NM skjer.
Vedtak:
Juryleder oppnevnes samtidig som tildeling av NM skjer

NM ALTA 2017
Dato er ikke bestemt enda.
Ønsker å vente til det er mulig å få hjem USA-farerne
Hele NM vil mest sannsynlig bli arrangert på Kvenvikmoen.
Hvis det dukker opp en sponsor, kan supercross`n bli lagt til sentrum som forrige gang.

Nordisk Mesterskap 2017
4 kapable klubber ble kontaktet – Valdres, Alta, Tydal og Hattfjelldal. Alta og Valdres ønsker ikke å
arrangere Nordisk. Under møtebehandlingen trakk også Tydal seg.
Hattfjelldal ble tildelt Nordisk Mesterskap 2017.
Ny utforming på Nordisk Mesterskap ble vedtatt i Nordisk møte i oktober 2016.
Klasser det kjøres i: 14-16 år, Women Pro Stock, Pro Stock og Pro Open.
5 fra hvert land får stille.
Nordisk arrangeres på rundgang. Hvert land – hvert sitt år.
Nordisk ble avlyst i 2016, men få visste at det var avlyst. Lite informasjon fra arrangørland til øvrige
land.
Arrangørland har mulighet til å fylle opp klassene med inntil 10 utøvere fra vertslandet.

Det skal være 15 på start. Alle 3 heat teller. Lagkonkurranse i hver klasse der 1.-3.plass i hver klasse
teller. Nasjonskampen: SVEMO utarbeider reglement for dette.
Det kjøres 10 min + 2 runder x 3 heat i hver klasse.
Estland har også mulighet til å delta i Nordisk.
DATO FOR NORDISK 2017: 4. FEBRUAR
Premierin: Medaljer – ansvarlig for dem er SVEMO
Ingen påmeldingsavgift. Skal diskuteres med SVEMO. Hvis arrangør skal premiere må det være
påmeldingsavgift.
Gren står for kostnader for funksjonærer – Juryleder, teknisk kontorllant og tidtaker.
Det skal være 1 jurymedlem fra hvert av deltagende land. Vertslandet har juryleder og stevneleder.
Arrangement som Nordisk bør ha en arrangør på plass i god tid. Ikke 2,5 mnd før, det er altfor sent.
Vi vet allerede nå at Nordisk skal arrangeres i 2020 i Norge. Det må søkes etter arrangør allerede nå.
Gren påser at NM og Nordisk blir utlyst samtidig.
Vedtak:
Seksjonen bringer påmeldingsavgift videre inn til SVEMO
Gren utlyser Nordisk 2020 samtidig som NM
LØP 2017
SVEMO har bundet opp hele 6 helger i forbindelse med SM i 2017. Det kveler andre arrangører både i
Sverige og ikke minst i Norge. SVEMO har ytret at de vil se på om SM skal arrangeres bare 1 helg i
fremtiden. Men for 2017 vil det ikke bli noen endringer der. Ser også ut som at Finland og Sverige har
samarbeidet om terminliste.
Anbefales at terminliste for alle land settes på Nordisk møte i mai hvert år.
I 2016 hadde vi følgende arrangører av løp:
Alta, Karasjok, Kautokeino, Tydal, Hattfjelldal og Valdres.
Det er få arrangører, men snømangel må ta mye av den støyten.
Det oppfordres til at klubber går sammen om å arrangere løp. F.eks. for midt er Granåsen en yndet
plass å arrangere løp.

ARBEIDSGRUPPE REKRUTTERING – REKRUTTERINGSUTVALG
Gruppa er satt sammen av delegater fra nord til sør. Referat fra møter ble lest opp.
Gruppa ønsker en hobbyklasse fra 16 år og oppover. Fri kubikk. Lisensinngang håpes/ønskes
forenklet. Annen utforming av banen, mindre ekstrem.

Endring av klasser må til etter hvert, da produksjon av maskiner opphører. 380 og 550 utgår fra
sortimentet. Det fremtvinges da bruk av 600 maskiner med evt. Reduksjonskit etc.

Vedtak:
Ønsker å tillate 600 maskiner med kit. Da 380 og 550 maskiner ikke produseres mer. CDI-boks,
Gassblokk etc. CDI-boks kan programmeres fra leverandør.
Innspill på gruppas arbeid:
Grunnlisens skal gjøres om til treningslisens. Forbundsstyret jobber med saken.
Det ønskes fortgang i arbeidet. Går litt sent fremover.
Arrangører står fritt til å invitere klasser til løp. Kan definere evt. hobbyklasse i henhold til SR og evt.
kubikkbegrensninger.
Dragrace fikk tilpasset lisens i 2016. Ønskelig også for snow-x å få det. SMS-lisens brukes mye i MX.
Det ble lettet på kravene for drag. Gjeldende for KUN nasjonallisens, uten kurs, legeattest og
grunnlisens. Kan KUN kjøre en slik lisens for KUN en helg. Utover det må man ha legetattest. Gjelder
KUN løp, ikke trening. Lisensen er også gjeldende som for alle lisenser – KUN på godkjente baner.
I henhold til opplest referat ble pkt 3 ønsket effektuert så snart som mulig. Begrunnelse miljø. En 10åring kan faktisk ha en maskin fra man starter å kjøre til man legger opp.

Vedtak:
Diskusjon om HOBBYKLASSE:
- Bør være både herre og dameklasse
- Bør ikke være kjønnsskille
- Kan kjøre damer og herrer sammen, men premieres hver for seg
- Ønskes hobbyklasse inn i SR
- Bygge om baner for hobbyklasse bør fjernes
- Må ha like regler for klassen
- Prøve å få til samme som draglisens i denne klassen
REKRUTTUTVALGET FORMULERER SAKEN TIL SEKSJONSSTYRET, MED DE PKT. SOM ER KOMMET
FRAM I DISKUSJONEN
LISENSOPPFORDRINGEN FREMMES SOM SAK TIL SEKSJONSSTYRET

Det er viktig å få blåst liv i flere klubber som ligger nede. Satse på mer kursing. Man må ha flere
funksjonærer på plass ute i klubbene. Gren oppfordres til å bruke mer penger på kompetanseheving i
klubbene. Satse mer på kurs/foredragsholdere ut til klubbene. Det medfører store reisekostnader for
klubbene å sende funksjonærer land og strand rundt for kursing. Kursarrangementene er lagt til
regionene. Vi må ha fokus på unger og rekruttering, men også se i retning av de litt eldre. Viktig å ta
vare på alle, så også foreldre. Gi rekruttene mulighet for BARE å være med på trening å ha det moro,
uten alvor.
Det ønsker forenklet krav til funksjonærene. Oppdatering av funksjonærer ønskes desentralisert. Hvis
man får frigjort noen midler kan man bruke dem på å revitalisere klubber som ligger nede.
Mere midler MÅ brukes på rekruttering, det kommer vi ikke utenom. I det ligger utdanning av
aktivitetsledere/sikkerhetsledere og det klubbene evt. etterspør.
Vedtak:

Det avsettes mere midler til rekrutteringstiltak og utdanning av funksjonærer

LANDSLAGET
Landslagstrener: Pål Grøtte
Leder for landslaget: Inge Gustavsson
Fysisk trener: Eirin Frisendal
1 2016 var det samarbeid med regionsteamene, som for øvrig nå er lagt ned.
VM Finland 2016 – 5 herrer og 3 damer representerte Norge
Agenda for landslagsledelsen der var:
Coaching, være tilgjengelig, observere, samtaler med utøverne – teknisk og praktisk
Beste plassering fikk Malene T. Andersen med sin 3.plass
VM Alta 2016 – 4 herrer og 2 damer representerte Norge
EM Alta 2016 – 7 utøvere representerte Norge
Agenda for ledelsen her var:
Coaching, være tilgjengelig, observere, mattelt, drikke etc, møte med sportssjef.
Plasseringer ble:
EM- Martin Moland nr. 1
VM – Malene T. Andersen sammenlagt nr. 3
Landslaget åpner dørene for støtteteam.
Barmarkstrening i Drammen juni 2016 der 6 utøvere var på plass.
 Basistrening
 Testing på OLT
 Kosthold og ernæring
 Treningsøvelser
 Samtaler med utøverne
 Evaluering av sesongen, landslagets roller og utøvernes behov
Landslaget var representert på Rådhusplassen 6. august med 2 snøscootre og 5 utøvere.
UTTAK:
Landslaget har alle rettigheter til uttak, eller så kan forbundet også gi plasser til utøverne som ikke er
tatt ut. Vil bli aktuelt for hver enkelt utøvere å melde seg på internasjonale løp. Det gjøres ved at
man sender påmelding til NMF, der det i samråd med landslaget vil bli gitt tillatelse eller ikke til å
delta. Forhåndskvalifiserte får kjøre de løp de er kvalifisert til.
Det er opp til klubbene å varsle sine utøvere om at muligheten er tilstede for å melde seg på til
VM/EM og hvordan det vil fungere i forhold til om man får bli med eller ikke.
Gren snow-x må vel være delaktig i denne prosessen med uttak for søkende utøvere som ikke er på
landslaget. Landslaget må jo være interessert i å få med de beste.
Konsept Nordisk? Hvordan gjør landslagsledelsen det i forhold til nåværende uttak?
Landslagsledelsen må ta tak i dette.
Når man har skrevet kontrakt med landslag er man på landslaget.
Hva gjør man hvis man IKKE har kontrakt?

En kjedelig diskusjon ble i forhold til VM i Alta i 2016. Endringer ble gjort.
Kriterier for landslagsuttak:
 Representere Norge
 Idrettslige prestasjoner
 Verdier
 Oppførsel
 Holdninger
 Deling – gi av seg selv
Aldersgrense for å bli med på landslag?
Ingen aldersgrense
Takler landslagsledelsen kritikk, uten at det skulle gå utover utøverne?
Landslaget ønsker veldig gjerne konstruktiv kritikk uten at det går utover utøverne.
Sosiale medier skal IKKE brukes til kritikk.
Tilgang til foresatte til å være med i facebookgruppe?
Skal diskuteres
Uttak landslag 2017:
 Malene T. Andersen
 Martin Moland
 Elias Ishoel
 Kristoffer Holm
 Ståle Ø. Eggen
 Ole Herman Sjøgren
 Tore Gustavsson
 Robert Lunden
 Mathias Hagadokken
 Magnus S. Reiten
De første 5 utøverne på lista kjører hel sesong i USA/Canada
De 2 neste på lista deltar i Duluth
6 samlinger, 2 på kjøresamlinger tenkes.
 Samlingene blir presentert for utøverne gjennom et årshjul
 Kompetansedeling fra MA og OLT – fysisk trening og mental trening
 Langsiktig tenkning, planlegging og målsetting
 4-års plan, relasjonsbygging, utøverens behov, systembygging, fysiske planer
Deling av erfaringer mellom flere landslag.
Vi sliter med rekruttering. Litt viktig er å ta vare på de utøverne som gjør det bra.
Blir de tatt med i landslaget og vil få føle seg inkludert de som evt. blir tatt med i tillegg til
forhåndsuttatte utøvere?
Ønsker ikke å ekskludere noen. Landslaget må vurdere hva de skal gjøre her.

Logistikk rundt bør også gjelde ALLE og ikke bare de på landslaget. For ALLE representerer Norge.
Kanskje spesielt vil dette gjelde under Nordisk.
Kan ikke svikte landslagsutøverne så det må vurderes hvor mange man har mulighet til å ta vare på.
Det som etterlyses er at de som ikke er på landslaget, men representerer Norge MÅ ivaretas.
Landslaget ser positivt på tilbakemeldinger.
Innspill:
Ikke vondt ment for USA-farerne, men hvorfor er dem på landslaget?
Landslaget er tatt i forhold til de beste og at serien der borte er avslutta. Hvis de ikke har mulighet til
å komme hjem til VM/EM, bør man sette krav om at de MÅ komme hjem til internasjonale løp?
Landslagsledelsen skal se på saken.
Ikke nødvendigvis positivt for miljøet at profilerte utøvere reiser til USA. Ikke gunstig for rekruttering
etc. her hjemme. De store trekkplaster uteblir fra løp her hjemme.
Hvordan finansieres samlinger etc?
Gjennom tildelinger fra Gren. Utøverne må dekke reise og opphold selv. Har så langt fått dekket
overnatting og kost. Blir nok et spleiselag. Åpner også for midler fra MA.
Er budsjettforslag 2017 levert Grenleder?
Hvilke midler beregner landslaget å trenge?
Budsjettforslag ikke levert Grenleder og det vites ei heller hvor mye midler som trengs.
Team Norway – Eirin Frisendal hovedtrener med Pål Grøtte som teknisk trener
Rekruttere utøvere fra klubb/regionsnivå
13-16 år (kan utvides til 18 år)
Gi unge utøvere kompetanse om 24-timers utøveren. Fokus på bredden opp mot toppen. Det er et
krav om landslagssatsing for å drifte TNS. MA er inne med penger i Team Norway – kan ikke gå inn
med penger i landslag.
Uttak av utøvere til TNS:
Det blir ikke uttakssamling dette året. Det vil bli forespurt inntil 4 utøvere.
Det vil bli kjøre- og barmarkssamlinger
Samlingene vil bli presentert for utøverne gjennom et årshjul. Vi ønsker å involvere klubbene på
samlingene for å få med breddeidretten. Erfaringer fra tidligere Team Norway:
Ikke glem å involvere klubbene i det arbeidet som blir gjort. En åpen linje, da det for enkelte utøvere
kan føles som om de tilhører 2 klubber med å være med i TNS. Klubbene må få mulighet til å følge
med på hva som skjer.
Er Team Norway ønsket av utøverne eller fra miljøet eller kommer det fra MA?
Har vi bruk for Team Norway?
Var ikke Regionsteamene bra nok?
Har vært en selvfølge fra MA at skal vi ha muligheter til å høste gode utøvere er vi avhengige av at
Team Norway produserer utøvere.
Saken har ikke vært ute på høring. Team Norway kommer på et beleilig tidspunkt da regionsteamene
er lagt ned. Men få av utøvere på regionsteamene er unge nok til å være med i Team Norway.

Regionsteamet i midt er skuffet over at treneren sa opp på kort varsel. Regionsteamet hadde ingen
mulighet til å skaffe ny trener på så kort varsel, for å opprettholde teamet. En annen sak er at ingen
har kommentert nedleggelsen, det er også skuffende. Hverken Gren eller seksjon.
Regionsteamene er eid av Regionene, og derav har ingenting med hverken Team Norway, Landslaget
eller MA å gjøre.
Har vi nok utøvere til Regions Team, Team Norway og Landslag?
Står for øvrig i handlingsplan at det skal satses på regionsteam.
Det er vanskelig for utøverne å forholde seg til alt hele tiden. Prosjekter tar nye retninger og det
endres på ting hele tiden. Opprettholdelse for en retning holder sjelden lenger enn 1-2 år. Det skaper
usikkerhetsmoment som ikke er optimalt for utøverne. Forutsigbarheten forsvinner.
Hva er det med dette opplegget som gir mer trygghet og sikkerhet i forhold til det som har vært før?
Opplegget rundt landslaget i 2016 var svakt. Forutsetningene er nå endret. Mer langsiktig plan nå
enn tidligere. Regionsteamene er borte og man må derfor endre strategi. Er ikke mer unike personer
i forhold til andre. Er avhengig av samarbeid med klubber og gren. Avhengig av tilbakemeldinger fra
alle. Midler fra forbundsstyret bør gå mer til rekruttering. Først og fremst inn til klubbene, deretter
oppover i systemet.
Må forankre landslaget i Gren for at vi skal klare å holde den røde tråden videre, hvis det skulle bli
utskiftninger i landslagsledelsen igjen.
Grenleder føler at alt dette har skjedd over hodet på Gren. MA gir bare beskjed om at ting har skjedd
og blitt gjort. Seksjon og Gren burde absolutt ha vært med fra starten av dette.
Gren må være tydeligere på hva de vil og stå på sitt.
Pr. i dag mangler vi bredden i snow-x. Greit å ha grunnpilarene før man bygger hus. Mangler vi
rekrutteringen, vil vi heller ikke få noen topper.
Det vil være vanskelig for utøverne å reise rundt på samlinger etc. Da det er store avstander i Norge
og koster mye.
Landslagstreneren har gjort seg noen tanker om dette. Hvis man hever nivået på aktivitetslederne
kan noe være løst. Coache/veilede dem. Kommunikasjon med klubbene er veldig viktig. Landslaget er
avhengige av hva som skjer på grasrota og ikke minst samarbeid.
MILJØ
Bjørg Solveig Lindenger informerte.
Det er viktig at klubbene møter opp på tinget i april 2017. Der vedtas budsjett og vi har
påvirkningskraft inn mot miljø.
Behov for regelendringer til drift av klubbene i forhold til miljøkrav som kommer. Fremsette behov
fra klubbene i forhold til miljø. Miljøkontrollantutdanning i forhold til f.eks. støymålinger etc. Før
baneanlegg blir nedlagt
VIKTIG for ALLE KLUBBER:
TA VARE PÅ REGELVERK FRA DA BANENE BLE BYGD. Arkiver dem og vis dem frem hvis det skulle bli
spørsmål. Juridisk sett har da klubbene bedre ryggdekning.
Klubbene må ta et tak og forbedre miljøtenkningen. Miljømatter også på trening f.eks. Hvor tømmes
bensin? Nullutslipp er ikke tanken, men vi kan gjøre mye for å forbedre miljøet vårt.
En kunnskapsbank, kompetanse, regelverk. En håndbok for miljø er velkommen.

Tips til ting som absolutt burde meldes inn til tinget 2017:
* Verktøy og manualer for at vi tar miljø på alvor
* Hvilken utanning trenger vi?
* Klubbdrift?
* Banegodkjenning?
* Hva må gjøres med regelverk i forhold til miljø?
* Grunnstøtte til å renovere baner?
MÅ INN TIL TINGET I APRIL !!!!!
UTDANNING OG E-LÆRINGSKURS
Ønsker mer bilder og video inn i e-læringskursene på lisens. Miljø må inn i alle læreplaner. Men for å
få det inn i læreplanene må det komme forslag inn til tinget fra Grenene. Tinget kan sette av penger
til miljø, men da må vi på banen og fremm forslag til tinget.
Vi må fokusere på mulighetene vi har i NMF – Hva vi gjør bra og hva vi kan fremheve i media?
Ønske om å få bygget opp et e-læringskurs for oppdatering av funksjonærer. Man mister
diskusjonsforumet og case`n, med det blir billigere for klubbene og oppdatere sine funksjonærer.
Besparende for miljøet er det også. I tillegg er det også mulighet for å opprette et diskusjonsforum på
NMF sine nye nettsider.
Forslag til miljøsaker kan sendes til UTHU.
Det er ønskelig med en strategiplan fra forbundsstyret.
ARRANGØRKONFERANSE:
Blir ingen arr.konf i 2017, da det skal være ting 22.-23. april 2017
Nordisk møte på mai.
Ønsket løp med dato sendes Grenleder i god tid før Nordisk møte, da terminliste kan settes allerede i
mai.
FRIST FOR INNMELDING AV LØP 2018:
1. MAI 2017
OPPDATERING FUNKSJONÆRER
Alle funksjonærer må oppdateres i 2017 – de som har fått utsettelse 1 år.
Nominerte utøvere til MSK galla 2016:
Martin Moland, Malene T. Andersen, Elias Ishoel og Alta SSF.
SAK 5 – INNKOMNE FORSLAG
1. Regelendring pigger i beltet
Alta SSF fremmer forslaget

Vedtak:
Det oppnevnes et arbeidsutvalg som jobber med dette:
Pål Grøtte og Vidar Daleng valgt
FRIST FOR UTARBEIDING AV SAKEN: 1. MAI 2017

2. Danne arbeidsutvalg med forankring i snowcross og bakke.
Alta SSF fremmer forslaget
Et arb.utv. som kan se på hvordan man driver det i MX. Ser ingen resultater av hva Gren
jobber med – leder/vara
Grenkontakten oppretter et slikt arb.utv med godkjenning av seksjonsstyret.
Bakke:
Ørjan Digre er aktuell inn i arb.utv.
Kanskje burde bakke opprette en egen Grenansvarlig. Inntil videre ønskes det å være
sammen med cross pga få utøvere. Men fremover i tid kan det være aktuelt å skille bakke og
cross.
Vedtak:
Saken sendes til Seksjonsstyret
Enstemmig vedtatt at skilsmisse skjer når bakke er stor nok

3. Regelendring bytte av utøver og snøscooter
Alta SSF fremlegger forslaget
Bytte mellom Open og Stock maskin i Open klassen.
Diskusjon:
Fremmer dette rekruttering?
Kan skremme dem fra å starte med sporten.
Blir ikke dette feil signal sendt til rekruttering?
Opp til hver enkelt om man vil kjøpe flere scootre.
Lov i dag med 2 scootre – 1 time før løpet, men ikke bytte mellom heat.
Vedtak:
Forslaget sendes seksjonsstyret – vedtatt med 12 stemmer for forslaget og 8 mot forslaget
4. Regelendring deltakerantall NM
Alta SSF fremlegger forslaget
Forslag om å gå ned til 8 pr. klasse for NM status
Damene har i dag 6

Resten har 10
Forslaget endres til:
Damer minimum 6 deltagere
Resten minimum 8 deltagere
Burde vært minimum 15 deltakere. Alternativt å slå sammen Stock og Open.
For noen år siden hadde vi en lignende sak i forbundsstyret.
Status kan settes til påmeldingsfristen. Gir forutsigbarhet for NM arrangør.
Vedtak:
Kravene står som det står i dag. Endrer tidspunkt for å avgjøre om det blir NM-status.
Påmeldingsfristen vil være den nye fristen.
ALLE må derfor melde seg på i god tid for å få mange nok til NM-status.
Saken sendes til seksjonsstyret
5. Regelendring klasseinndeling
Alta SSF fremlegger forslaget
Endre klasse fra junior 12-14 til rekrutt 11-13 år
Setter 14-16 til den andre klassen
Gjøre endringer i SR
Innspill:
Forslaget inneholder 2 endringer. Endre årsoppsettet og foreslår å flytte klassen til
Barneidrett. Vedtaksorganet vil da bli barneidrettsutvalget.
Ble fremmet på forrige MSK og endte opp i en skuff i barneidrettsutvalget:
Sitter ingen fra snøscooter i barneidrettsutvalget pr. i dag.
Vedtak:
Pkt A i forslaget utgår og pkt B blir stående som foreslått.
Enstemmig vedtatt

6. Bakkecross NM status
Alta SSF fremmer forslaget
Må få reglementet opp å gå. Modifisering av reglementet som ligger der i dag. Målet må
være å få tilbake NM status bakkecross/drag:
Nord, Midt og Sør må bli enige om et regelverk. Flertallet bestemmer.
Avsatte penger til bakke – kan disse brukes til at klubber møtes for å komme til enighet?
Sørge for at svartløp-arrangører blir med inn og på banen.
Vedtak:
Gren og arbeidsutvalg må bli enige om dette
3 personer inn i arb.utv. 1 fra nord, 1 fra midt og 1 fra sør

7. Funrace/Rekrutteringslisens
ACCM fremmer forslaget
Saken ble diskutert
Vedtak:
Saken diskutert

8. Regelendring vedr. Watercross
Karasjok MK fremlegger forslaget
Den største problemstillingen til NMF er at det ikke er forankret i FIM.
Vil man inn under NMF og lisenser etc.?
Ønsker man inn under NMF og det regelverket?
Har vært løftet på styrehold. Anbefalt å ikke ta det inn som Gren.
NMF har ikke regelverk for dette. SMA har regelverk og det er et eget forbund i Sverige som
hverken angår SVEMO eller NMF eller FIM.
Vedtak:
Saken er belyst.
Karasjok MK tenker nøye gjennom om de ønsker at NMF skal ta det opp og ordner et info
møte til de som ønsker å delta på slike løp og informerer om følgende punkt:
- Lisenser
- Teknisk reglement
- Arrangements krav
- Positive og negative ting med dette

SAK 6 – ØKONOMI, BUDSJETT 2017
Det ble ikke fremlagt budsjett for 2017. Budsjett kommer.
Vedtak:
Ingen vedtak da budsjett ikke ble fremlagt

SAK 7 – TERMINLISTE 2017
Foreløpig terminliste 2017
14.-15. Jan AC Cup
21. jan Finsk mesterskap
28. jan finsk mesterskap
1. feb (onsdag) SM Supercross
4.-5. Nordisk / MNM Hattfjelldal

11. feb SM 1 Mora
18. feb SM 2 Njurunda
25.-26. Feb Oulo Supercross
25. Feb MNM Valdres
4.-5. Mars finsk mesterskap
4. mars SM 3 Bygdsiljum
4. – 5. Mars MNM Valdres
11. mars MNM Tydal
18. Mars SM 4 Piteå
18. Mars Hillcross Mo i Rana
24.-25. mars Clash of Nations
1. April – VM/EM Älvsbyn
8. April SM finale Østersund
14. april påskecross Kautokeino
15. april påskecross Karasjok
14. april påskecross Tydal
22. April Johan Ericsson
22. april Hillclimb Alta
29. – 30. April freestyle Nordic Finland
29. April Hillcross Salten Motorsport
NM mangler dato.
X-GAMES – mulighet for oppvisningscross i Hafjell
Dato ikke bestemt enda.
Hvis vi kommer inn og får dette til vil flere land bli invitert
Midler til dette må settes av.
Vedtak:
Terminliste tatt til etterretning. Mangler NM og evt. MNM Oppdal.
Midler til X-GAMES settes av

