INFORMASJON TIL POLITI OG BEREDSKAPSPERSONELL I FORBINDELSE
MED FATALE OG ALVORLIGE ULYKKER I MOTORSPORTEN
Ulykken har skjedd i forbindelse med et arrangement eller trening i regi av medlemsklubb
i Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF). Norges
Motorsportforbund er nasjonal autoritet for de internasjonale idrettsforbundene FIM Federatione Internationale de Motocyclisme (motorsykkel- og snøscootersport), UIM –
Union Internationale de Motonautique (båtsport) og IFMAR – International Federation of
Model Auto Racing (radiostyrt motorsport).
Aktivitetene i de ulike motorsportgrenene forbundet organiserer er styrt av regelverk,
rutiner og systemer som har forankring motorsportskriften og andre offentlige
rammevilkår. Aktiviteter skal ha godkjenning fra rette instanser og gjennomføres under
ledelse av autorisert personell. Utøvere skal være lisensiert i NMF, ha gjennomført
relevant lisensopplæring og ha gjennomgått helsekontroll. I tillegg er forsikring ivaretatt
gjennom utøverlisensen. Ansvarsforsikring ivaretas gjennom NMF arrangørklubb.
Ved spørsmål om det formelle rundt aktiviteten kan spørsmål rettes til stevneleder på
arrangementet, juryleder eller ved trening ansvarlig trenings- og klubbledelse.
I tillegg kan Norges Motorsportforbund kontaktes ved:
Generalsekretær
Roy N. Wetterstad
Mobiltelefon 97143225
gs@nmfsport.no

eller

Forbundsadvokat
Geir Lilletvedt
Mobiltelefon 91301222
geir.lilletvedt@nmfsport.no

Ved dødsfall og andre alvorlige ulykker vil forbundet rutinemessig gjøre sitt eget
kartleggingsarbeid, blant annet basert på informasjon fra politi og andre relevante kilder.
Normalt vil en felles nordisk sikkerhets- og ulykkeskommisjon gjennomgå slike saker
med sikte på å kunne trekke viktig lærdom ut av fatale og alvorlige hendelser.
Forbundet vil ikke gå ut med annen statusinformasjon rundt ulykker enn det politiet har
offentliggjort etter at pårørende er varslet osv. Når politiet har offentliggjort status og
frigjort navn osv. vil NMF normalt være raskt ute med presseinformasjon. Det er derfor
ønskelig at politiet eller andre beredskapsansvarlige kommuniserer direkte med
kontaktperson i NMF i forkant av eller samtidig med generell offentliggjøring.
Etter at politiet er ferdig med sin etterforskning har NMF ønske om å få stilt kjøretøy,
utstyr og eventuelt annet relevant materiale til rådighet slik at sikkerhets- og
ulykkeskommisjonen kan følge opp med analyser og undersøkelser for eventuelt å kunne
få verdifull kunnskap om svakheter med teknikk eller utstyr.
Det minnes om at det i forbindelse med dødsulykker innen motorsport kan bli ansett som
viktig å få foretatt obduksjon. Det oppfordres til å kontakte NMF dersom politi eller
helsevesen vil drøfte motorsportens behov for å få kunnskap om fakta som en obduksjon
vil kunne gi.
Opplysninger til NMF vil kun bli håndtert av relevant fagpersonell som leger knyttet til
forbundets medisinske utvalg eller forbundsadvokaten.

