Årsberetning
Norges motorsportforbund Region Nord
2013
Styrets sammensetning:
Leder:
Line K. Nørgård, Nordreisa MK
Nestleder:
Øystein Pettersen; NMK Vardø
Økonomiansvarlig: Lin Hagen Sjøgren: Hammerfest Racing club
Styremedlem:
Per Espen Kjellmann, Alta SSF
SNX Representant: Tormod Walhmann, Nordreisa MK
MX Representant: Krister Finnestrand, TMSK
Vara Representant: Bård Sjøgren, Hammerfest Racing club
Sportskorr for NMF:
Stine Wiik, Bratten aktivitetspark
Valgkomite:

Bård Sjøgren
Eli Basso, NMK Vadsø

Målet er å få med alle aktive og godkjente grener i regionen. Vi har dessverre ikke lyktes med
å få med drag representant, som er en stor og aktiv sportsgren i regionen.
Styremøter:
Vi har gjennomført 5 styremøter, hvor vi har fått til å møtes 1.gang i Alta. Ellers har møtene
foregått på skype, telefonkonferanse og mailer. Hovedsakene har vært utdanning og aktivitet
i Regionen, (Se eget avsnitt) Også en barneidrett sak ang. størrelse på maskiner i SNX har hatt
stor interesse fra klubbene.
Utdanning:
Regionene har fått en sentral plass i utdanningssystemet i forhold til planlegging,
administrering og finansiering. Regionene har fått øremerkede utdanningstilskudd som kan
benyttes fritt til å finansiere eller subsidiere utdanningstiltak.
Region har midten av oktober som utgangspunkt for sitt årlige hovedfunksjonærkurs. Line
Nørgård har vært regionens utdanningskontakt. Invitasjon er blitt sendt til
klubbstyremedlemmene i region per epost og invitasjon er lagt ut på regionens facebook-side,
samt på nettsiden til NMF sentralt.
I 2013 ble det avholdt i Kirkenes 19.-20.oktober. Det ble holdt stevneleder, jury B og teknisk
kontrollør kurs med Conrad Rye-Holmboe (fra region vest), Robert Hurlen (fra region midt)
og Per Espen Kjellmann (fra region nord) som kurslærere. Fem klubber var representert;
Lakselv, Alta, Vadsø, Vardø og Kirkenes. Det ble utdannet 7 nye stevneledere, 3 nye jury B
og 8 nye tekniske kontrollører. Totalt 18 deltakere av 25 påmeldte kom. Klubbene måtte selv

stå for reise og oppholdts utgifter til egne medlemmer. Klubbene fikk opplyst at de ville få
tilsendt faktura i etterkant av kurset, da styret var usikker på om kursavgiften fra NMF sentralt
ville komme og hvor mange deltakere vi ville bli på kurset. Styret vedtok at klubbene skulle
betale kr. 1 350,- for hver deltaker (etter satsene til NMF) selv om vi hadde lav deltakelse.
Budsjett:
Kostnad
NMF kursavgift
33 000,- for 3 kurs
Kursholders reise og opphold
15 000,- for 3 kursholdere
Kurssted
15 000,- med bevertning i pauser og utstyr
Total
kr. 63 000,Inntekt
Resultat

18 deltakere à kr. 1 350,- gir kr. 24 300,Det region har fått av utgifter er kr. 44 575,- for to kursholdere og NMF
kursavgift.

31.12.2013 fikk region tildelt kr.50 000,- i utdanningstilskudd fra NMF.
Regionstyret har en viktig oppgave å motivere klubbene til å utdanne sine medlemmer. Det vil
gi økt aktivitet i region og klubbene vil få mindre utgifter ved stevner når de er selvforsynte
med funksjonærer. Utdanning av hovedfunksjonærer gir også større innsikt i hva som må
gjøres for å få gode stevner. Det vil gi en bedre opplevelse for utøverne, foresatte og andre
støtte funksjoner i miljøet.
Klubber:
I følge liste fra NMF sentralt, består region av 29 klubber. De ligger i Finnmark, Troms og
Nordland fylke, og på Svalbard. 28 klubber har betalt kontingent (se ¨Noter til
resultatregnskap 2013¨).
Økonomi:
Økonomien til regionen er blitt bra, se ¨Resultatregnskap for årene 2011, 2012 og 2013¨.
Klubbkontingenter er blitt innbetalt av medlemsklubber og NMF. Samt at i 2013 har regionen
for første gang fått tilskudd fra NMF sentralt, innbetalt 20.nov og 31.des. Klubbene har også
måtte betale deltakeravgift på hovedfunksjonærkurset (tidligere år har region betalt med
tilskudd fra gren snøscootercross). Region har mulighet til å få tilskudd fra fylkene vi ligger
under, men det er ikke blitt sendt inn søknad. Ubrukte midler blir overført til 2014 i sin helhet.
Representasjon:
Region hadde ingen delegater på Forbundstinget i Bergen, da vi ikke hadde økonomi til å
sende noen.
Regionens delegat på MSK i Tønsberg var leder Line Nørgård. Hun skulle være på flere
møter samtidig, så anbefaling til senere år er å sende to delegater fra regionstyret om
økonomien tilsier det.
Lin Hagen Sjøgren deltok på arrangørkonferansen for gren snøscootercross på Gardermoen i
juni.
Leder Line Nørgård var invitert på felles regions møte i Oslo, men måtte avlyse på kort varsel
og ingen andre hadde mulighet fra regionstyret å stille.
Aktiviteter:
MX:
Det ble gjennomført 5 NNM runder. Med ca. 60 – 70 kjørere på hvert løp. Klubbene har arr.
Løp, Ishavscuprunder, treningssamlinger og oppvisninger og vært flinke til å melde inn slik at
vi har fått koordinert en terminliste i god tid før sesongen. All honnør til klubbene.

SNX:
Det ble gjennomført 4 NNM runder: Nordreisa, Alta, Kautokeino og Karasjok.
Alta SSF gjennomførte treningssamling i desember og NM i mars. Sporten har hatt nedgang
på antall utøvere, og klubbene vet at de må jobbe hardt med rekruttering.
DRAG:
Norsk drag cup arr 8 runder i Region nord. Aktive utøver har økt med 50% de to siste årene.
Region nord har 3 norske mestrer i scooter drag.
Regionkonsulent:
Regionen fikk inn Regionkonsulent Stine Wiike. Det fungerer på en utmerket måte. Hun har
vist interesse og arrangement i forhold til styrearbeidet og utfordringer som har fulgt med
arbeidet. Vi takker for godt samarbeid i 2013.
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