Seksjonsstyremøte motorsykkel protokoll
Sted og tid:
Møtenr:
12.09.2018

0058-18

Motorsportens Hus
Tirsdag 12. september kl 16:00 – 21:00

Møtedeltagere
Innkalt/
invitert

Til
stede

Forfall

Ikke
møtt

Emilie Funderud Westbye, seksjonsstyreleder

☒

☒

☐

☐

Kjetil Kopperud, nestleder
Harald Tufthaug, grenansvarlig motocross /
Arild Sande, vara grenansvarlig MX (deler av møtet)
Bjørn Hovden, grenansvarlig Trial
Anita Traasdahl Sæther, grenansvarlig roadracing
Henning Sveen, grenansvarlig track racing
Svein Magne Gustad, grenansvarlig quad
Andreas Øksenholt, ungdomsrepresentant
Asbjørn Slettholt, fung. grenkontakt enduro
Lin Amundsen, grenkontakt dragracing

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☒
☐
☒
☐
☐
☒
☐

☐
☒
☐
☒
☐
☐
☒

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Forbundsstyrets
visepresidsenter:

Hans-Petter Engstrøm, visepresiodent MX

☒

☒

☐

☐

Fra administrasjonen

Elin Frager, visepresident MC
Are Antonsen, fungerende generalsekretær
Mathea Skoga Johansen, økonomisjef

☒
☒
☒

☐
☒
☒

☒
☐
☐

☐
☐
☐

Seksjonsstyrets
medlemmer:

Konstituering av møtet
0580591-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble tilføyd to saker på sakslista

0580592-18

Godkjenning av protokoll 0057 fra 11. april
Utkast til protokoll er godkjent pr epost og publisert.
Vedtak: Protokoll 0057 fra 11. april bekreftes godkjent i epostbehandling

☐
☐

Saker til informasjon, drøfting og behandling

0580593-18

Økonomi og administrasjonssaker
Saksframstilling og vedtak i eget vedlegg

0580594-18

Reglement Lag-NM motocross
Saksframstilling og vedtak i eget vedlegg

0580595-18

Dispensasjon for antall runder i NC enduro
Saksframstilling og vedtak i eget vedlegg

0580596-18

Drag som egen gren
Saksframstilling og vedtak i eget vedlegg

0580597-18

Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)

Toppidrettsarbeid - orientering fra gruppens deltakere v/Bjørn Hovden
Orientering om seksjonens felles prosjekter
Rapportering fra FS v/Hans-Petter Engstrøm
Kortfattet rapport fra grenenes aktiviteter (ikke prioritert i dette møtet)

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

0580598-18

Drøfting om terminlister og å ta hensyn til andre arrangementer
Saksframstilling og vedtak i eget vedlegg

0580599-18

Årsmøtet 2018
a) Beretning
b) Handlingsplan
c) Øvrige saker
Saksframstilling i eget vedlegg

0580600-18

Klage i overgangssak
Saksframstilling og vedtak i eget vedlegg

Seksjonsstyret MC sak 580593
Møtedato:

12.09.2018

Sakstittel:

Økonomi og administrasjonssaker

Saksnummer:

Saksbehandler:

0580593-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Seksjonsstyret har bedt om at denne saken føres opp på sakslisten som fast punkt.
Regnskapet for 2017 er nå endelig ferdig og er godkjent i forbundsstyret.
Det er også ført ajour regnskap for første halvår 2018 og rapporter er sendt ut på seksjons- og
grennivå. De som har etterspurt detaljert hovedbok skal også ha fått tilsendt dette.

Informasjon og fakta:
Det er behov for å omdisponere midler til videoprosjekt etter tilbud er hentet inn. Videre ønsker
styreleder å drøfte de avsatte klubbutviklingsmidlene med seksjonen. Sakes belyses og drøftes i
møtet.
Fungerende generalsekretær og økonomisjefen vil for øvrig orientere muntlig i møtet
Vurdering:

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Seksjonsstyret tar rapporter og orientering til etterretning

Fra møtebehandlingen:
Seksjonsstyret drøftet, i tillegg til rapporter vedrørende økonomi og personalsituasjonen, også
utfordringer og utvikling innenfor stevne

Vedtak:
Seksjonsstyret tar rapporter og orientering til etterretning
Seksjonsstyret vedtok å omdisponere 80 000 til videoprosjekt og 100 000 til streaming. Midler avsatt til
barneidrettsprosjekt og klubbutviklingsprosjekt reduseres tilsvarende.

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonsstyret MC sak 580594
Møtedato:

Sakstittel:

12.09.2018

Reglement Lag-NM motocross

Saksnummer:

Saksbehandler:

0580594-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Det har oppstått spørsmål omkring klasseinndelingen for lag-NM motocross og grenansvarlig har bedt
om å få kunngjøre en klargjøring
Informasjon og fakta:
Forslag til tilføyelser er gjort med rød skrift i vedlegget til denne saken
Vurdering:
De foreslåtte tilføyelsene anses ikke som reglementendringer, men som klargjøring av eksisterende
reglement
Konklusjon:
Forslagene bør godkjennes

Administrasjonens forslag til vedtak:
De foreslåtte tilføyelsene, slik de er markert i vedlegget til denne saken i MX spesialreglement for LagNM godkjennes

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
De foreslåtte tilføyelsene, slik de er markert i vedlegget til denne saken i MX spesialreglement for LagNM godkjennes

Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:

Tilføyelser i SR MX for lag-NM

Vedlegg: sak 594

22.0 Forord
Dette reglementet gjelder for Norgesmesterskap for lag i motocross. Arrangementet som omfattes av
disse bestemmelsene avvikles etter reglene i NLR, SR, disse bestemmelsene, samt utfyllende
tilleggsregler for hvert enkelt arrangement. Alle norske reglementer har sin basis i FIMs internasjonale
reglement for motorsykkelsport, og dette kommer til anvendelse ved uklarheter og tolkninger i norske
regler. Eventuelle nye endringer eller tillegg i dette reglementet skal gjøres i henhold til NLR. I tillegg
vil eventuelle endringer eller tillegg i dette reglementet bli uthevet med fet kursiv skrift

22.1 Deltagere, klasser og sammensetning av lag
Mesterskapet kjøres i MX 85 lag og senior lag, med lag som består av tre deltakere (det er ikke tiltatt
med reserve).

1) Klasse MX 85 13 til 15 år. Min 10 lag.
2) Lag senior klasse MX 1, MX 2 og Åpen Klasse. Min. 15 lag.
MX 85 laget settes sammen av tre utøvere fordelt på tre grupper som er gruppe 1, gruppe 2 og
gruppe 3.
Seniorlaget skal bestå av en MX 1 kjører, en MX 2/ MX Junior kjører og en kjører i Åpen Klasse.
Kjøreren i åpen klasse må ha en sykkel som tilfredsstiller klassekategoriene MX1, MX2/MX Junior
eller MX3. En sykkel/kjører kan klasses opp, men ikke ned. Men alder og sykkel størrelse/ccm skal
følges.
Lagene skal være rene klubblag og samtlige skal ha lisenser som er utstedt på bakgrunn av
medlemskap i én klubb tilsluttet NMF. Mesterskapet er åpent for alle utøvere. Hver klubb kan melde
på så mange lag de ønsker, og hver klubb må oppnevne og anmelde lagleder sammen med laget.
Regionen kan melde inn lag sammensatt fra flere klubber i regionen, dette gjelder for klubber som
ikke har nok utøvere til og stille lag disse kan i samråd med regionen sette sammen lag og melde på
innen vanlige frister. NMF godkjenner disse lagene når påmeldingsfristen er utløpt. Regioner kan
også samarbeide om og stille lag. Regioner kan også samarbeide om å stille lag. Regionslagene
deltar i konkurransen med samme vilkår som klubblag men Regionslagene kan ikke bli NM mestre og
vil bli rangert fra 5 plass og nedover.
En lagleder kan være lagleder for to lag. En lagleder kan ikke delta i samme stevne. For at løpet skal
få status som NM, må det stille minimum 10 lag i klassen.
Navn på deltagere skal meldes arrangøren 30 dager før stevnestart. Endelig oppsett skal meddeles
arrangøren senest ved stenging av teknisk kontroll.

22.1.1 Tilleggsregler
Tilleggsreglene (TR) for stevnet må tilfredsstille NMFs TR mal.

Vedlegg: sak 594

Innsending av TR se pkt.
18.2

22.2 Påmelding
Bindende påmelding for lag(ene), inklusive navn på lagleder samt påmeldingsavgift, sendes
arrangørklubben senest 30 dager før løpet. Navn på deltakerne på lag(ene) skal være sendt
arrangøren 15 dager før innsjekk/teknisk kontroll fredag (se tidsskjema). For klubber som ikke melder
inn navnene på utøverne i laget innen tidsfristen, vil eventuelle konsekvenser bli behandlet av jury ved
første jurymøte.
Forandring på lagene skal meldes arrangøren senest ved innsjekk og begrunnes. Forandringer
skal godkjennes av juryen på første jury møte.

22.3 Startkontingent
Startkontingent betales av deltakende klubb med kr.3000,- pr. lag. Etteranmeldingsgebyr på kr.300,pr. lag kommer i tillegg. Etteranmeldingsgebyr pr. kjører er kr. 100,-.

22.4 Startnummer, nummerplater og lagdrakter
Etter mottagelsen av påmeldingene, sender arrangerende klubb ut startnummeroversikt til klubben
ved lagleder. Lagleder er ansvarlig for at utøverne har riktig farge på nr. platene og start nr. Fargen på
nr. platen må være overensstemmende med den klassen sykkelen stiller i. Startnummer tildeles
klubber ut i fra resultat i lag NM året før. Det er MX1 som skal tildeles lagets laveste nr, så MX2/MX
Junior og til slutt Åpen klasse. Som eksempel vil fjorårets vinnerlag i senior få tildelt nummer 1 i MX
1, nummer 2 i MX 2/MX Junior og nummer 3 i Åpen klasse. Det samme gjelder for klasse MX 85 der
gruppe 1 tildeles laveste nummer osv.
Bakgrunnsfargen på de ulike klassene er som følger:

Senior
Klasse

Bakgrunnsfarge

Farge på nummertall

MX 1

Hvit

Sort

MX 2 /MX Junior

Sort

Hvit

Åpen

Gul

Sort

Klasse

Bakgrunnsfarge

Farge på nummertall

MX 85 Gr 1

Hvit

Sort

MX 85 Gr 2

Sort

Hvit

MX 85 Gr 3

Gul

Sort

MX 85

Vinneren av fjorårets lag NM (MX 85 og senior) skal ha rød bakgrunnsfarge på nummerplaten.
Alle deltakere på et lag må benytte trøyer i like farger. Klubbtrøyer approberes hos
grenansvarlig for motocross (via NMFs kontor) for å unngå at flere lag har trøyer i samme
farge.

Seksjonsstyret MC sak 580595
Møtedato:

12.09.2018
Saksnummer:

0580595-18

Sakstittel:

Dispensasjon for antall runder i NC enduro
Saksbehandler:

Are Antonsen / Emilie Westbye

Bakgrunn for saken:
Av forskjellige grunner er både opprinnelig oppsatte og senere tilkomne erstatningsrunder i
Norgescupen i enduro blitt avlyst.

Informasjon og fakta:
I reglementet heter det at det skal være minst 4 og max 6 løp i sesongen i norgescup. På tross av flere
forsøk på å løse dette blir det ikke mer enn 3 gyldige runder.

Vurdering:
Avlysningene skyldes delvis forhold som hverken arrangører eller utøvere kan klandres for og det er
viktig for grenen at cupen får full status også i 2018

Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Det gis dispensasjon fra enduroreglementets punkt 31 om minste antall runder i Norgescup slik at
totalresultat kan godkjennes med tre runder.

Fra møtebehandlingen:
Seksjonsstyret diskuterte saken grundig, men et flertall poengterte at «regel er regel» og at man ikke
fant at grunnene for å oppretthold statuser er tungtveiende nok til å dispensere fra kravet om antall
runder.
Det ble foretatt avstemning
Vedtak:
Forslaget om å dispensere fra spesialreglementets krav til antall runder i NC enduro falt mot 3
stemmer.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonsstyret MC sak 580596
Møtedato:

12.09.2018

Sakstittel:

Drag som egen gren

Saksnummer:

Saksbehandler:

0580596-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Dragracing er i praksis eneste gren med aktivitet i det som tidligere har vært betegnes som
smågrensamarbeidet
Informasjon og fakta:
Det har tidligere vært en behandling i seksjonen hvor signalene var tydelig i retning av at dragracing
bør få fullverdig status som gren.
I NMFs Lov, § 21(3) heter det i pkt 11 at forbundsstyret skal «Fastsette greninndeling og
klasseinndeling og eventuelt søke NIF om opptak av nye grener eller særidretter»
Vurdering:
Nå er for så vidt dragracing allerede en egen gren, men har altså ikke representasjon i seksjonsstyret
direkte.
I § 25 (Seksjonsårsmøtets oppgaver) heter det at seksjonsårsmøtet bl. a. skal velge «3 - 9
grenansvarlige seksjonsstyremedlemmer (maksimalt 1 person pr. gren ved 3 eller flere grener).» og
«3 – 9 personlige vararepresentanter for de grenansvarlige seksjonsstyremedlemmene»
Det er altså ikke noe lovmessig hinder for at dragracing skal kunne få fullverdig status som gren
Det naturlige i denne saken vil være å oppfordre forbundsstyret til å gjøre formelt vedtak om at
smågrensamarbeidet opphører og at dragracing får full status. Dernest bør valgkomiteen varsles om
vedtaket.
Konklusjon:

Administrasjonens forslag til vedtak:
Det reises en sak i førstkommende forbundsstyret om å gi dragracing fullverdig status som egen gren.

Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
Seksjonsstyret gikk enstemmig inn for at dragracing skal få fullverdig status som egen gren. Det reises
en sak for forbundsstyret om godkjenning.
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonsstyret MC sak 580598
Møtedato:

12.09.2018

Sakstittel:

Drøfting om terminlister og å ta hensyn til andre arrangementer

Saksnummer:

Saksbehandler:

0580598-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Det kommer til stadighet opp diskusjoner i de respektive miljøene om viktigheten av de forskjellige
arrangementene og om uønskede stevnekollisjoner

Informasjon og fakta:
De respektive grenene forsøker å unngå kollisjoner, men det oppstår likevel tilfeller hvor nasjonale
statusløp går på datoer hvor det arrangeres VM, EM, SM eller andre løp i utlandet som har status
blant de aktive. Slike uønskede kollisjoner kan også være på tvers av grener.
Hovedårsaken til at kollisjoner oppstår er at terminlister ikke er klare i «riktig rekkefølge».
Vurdering:
Det er svært vanskelig å unngå kollisjoner i en tett konkurransesesong. Og det er ikke sikkert at
hverken regler eller praksis nødvendigvis skal være de samme i alle grener.
Det vurderes ikke hensiktsmessig å gjøre noe bastant vedtak i denne saken, men mer å få en
diskusjon rundt prinsippene.
Blant annet vil spørsmålet om det er arrangørenes behov eller utøvernes behov som skal vei tyngst
være aktuelt.
Konklusjon:
Diskusjon om hvilke hensyn som er viktigst bør fortsette og bør også få sin plass i arbeidet med IPD
og overordnede mål
Administrasjonens forslag til vedtak:
Poenger og synspunkter som kommer fram i møtet ble tatt til etterretning. Problemet søkes
innarbeidet i seksjonens handlingsplan.
Fra møtebehandlingen:
Seksjonsstyret hadde en diskusjonsrunde og innser at det i dette spørsmålet kan være forskjell
mellom grener. Det var enighet om at det ikke er hensiktsmessig med bastante regler, blant annet
fordi det varierer en del på når utenlandske terminlister er endelige.
Vedtak:
Poenger og synspunkter som kommer fram i møtet ble tatt til etterretning. Problemet søkes
innarbeidet i seksjonens handlingsplan. Grenene er suverene i si sitt arbeid med terminlisten
Vedlegg i saken:
Ingen

Seksjonsstyret MC sak 580599
Møtedato:

12.09.2018

Sakstittel:

Årsmøtet 2018

Saksnummer:

Saksbehandler:

0580599-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Det skal utarbeides beretninger og nye handlingsplaner til seksjonsårsmøtene i november.

Informasjon og fakta:
Det er tidligere utsendt opplegg for beretninger og handlingsplaner:

Beretningene:
•
•
•
•
•
•
•

Beretningen er en rapport tilbake til årsmøtet og må knytte seg til hvilket «oppdrag»
seksjonsstyret fikk fra årsmøtet, altså den handlingsplanen som ble vedtatt.
Beretningen bør vurdere måloppnåelse, altså noe om i hvilken grad de målene som
handlingsplanen satte er oppfylt i løpet av perioden
Vi skriver en beretning for hele toårsperioden.
Beretningen bør følge de samme overskriftene / kapitteldelingen som ligger i handlingsplanen.
Det er seksjonens helhet som skal rapporteres i beretningen, ikke hver enkelt gren. Det kan
imidlertid gjerne komme fram hvilke(n) gren(er) som har hatt ansvar for hvilken aktivitet eller
som har hatt spesielt god måloppnåelse på et område.
Det er seksjonsstyreleders ansvar at det lages beretning, men grenansvarlige (og
seksjonsstyret som helhet) må bidra i arbeidet og ha et eierskap til ferdig produkt.
Grenene bør i tillegg lage en egen rapport til grenmøtet på MSK hvor man rapporterer tilbake i
forhold til grenens tiltaksplan for siste år. Dette er ingen lovpålagt plikt, men dreier seg mer om
respekt for grenmøtet og for å informere om arbeidet.

Handlingsplan:
•
•
•

•
•
•
•

Handlingsplanen er toårig og gjelder nå fram til neste årsmøte i november 2010.
Handlingsplanen må ta utgangspunkt i overordnede planer og føringer. Det enkleste vil være
å følge kapittelinndelingen i IPD.
Ikke alle seksjoner må gjøre alt. Enkelte punkter i IPD faller utenfor seksjonenes
arbeidsområder og behøver da heller ikke være med i seksjonens handlingsplan. Og det kan
være områder som seksjonen ønsker å prioritere som kanskje ikke er lagt stor vekt på i IPD.
Det kan antagelig være lurt å trekke fram en to til tre satsningsområder som vektlegges.
Handlingsplanen bør ha resultatmål som kan være målbare når det igjen skal rapporteres om
to år.
Husk at handlingsplanen igjen skal være førende for grenenes ettårige tiltaksplaner.
Det er seksjonsstyreleders ansvar at det lages handlingsplan, men grenansvarlige (og
seksjonsstyret som helhet) må bidra i arbeidet og ha et eierskap til ferdig produkt.
Grenene bør i tillegg lage en egen skisse til tiltaksplan for neste år til grenmøtet på MSK hvor
man antyder satsningsområder og inviterer til debatt rundt aktiviteter. Dette er ingen lovpålagt
plikt, men dreier seg mer om respekt for grenmøtet og for å informere om arbeidet.

Vurdering:
For å få en mest mulig enhetlig profil på disse legges det opp til at alle seksjonene følger en
noenlunde felles mal.

Konklusjon:
Seksjonsstyret må helhetlig ta et ansvar for beretning og handlingsplan med utgangspunkt i IPD.
Tiden er knapp.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Grenansvarlige vurderer spesielt ansvar for sin grens bidrag i helheten. I tillegg vurderer grenene
handlinger og tiltak som spesielt utvikler den enkelte grenen.
Seksjonsstyreleder syr sammen, i samarbeid med administrasjonen, beretninger og handlingsplaner til
slutt.
Fra møtebehandlingen:

Vedtak:
Grenansvarlige vurderer spesielt ansvar for sin grens bidrag i helheten. I tillegg vurderer grenene
handlinger og tiltak som spesielt utvikler den enkelte grenen.
Seksjonsstyreleder syr sammen, i samarbeid med administrasjonen, beretninger og handlingsplaner til
slutt.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Seksjonsstyresak 580600 protokoll
Møtedato:

Sakstittel:

12.09.2018

Klage på administrativ avgjørelse om overgang

Saksnummer:

Saksbehandler:

580602-18

Are Antonsen

Bakgrunn for saken:
Jeanette Tørre har på vegne av NMK Notodden klaget på en administrativ avgjørelse i en sak om
klubbovergang.

Informasjon og fakta:
Det ble gjort en feil i sommerferien ved at en overgang ble godkjent med for kort overgangstid.
Utøveren ønsker å kjøre lag-NM MX for ny klubb.
Vi har meddelt utøveren i ettertid at dette dessverre var feil, beklaget dette, og meddelt at han evt må
kjøre for gammel klubb. Som en løsning kan det etableres et mixed lag i tråd med spesialreglement.
Hele epostkorrespondansen finnes som vedlegg i saken
Vurdering:
Med all den støy som opp gjennom årene har vært om klubbtilhørighet og MX lag NM, ville det skape
en svært vanskelig situasjon å dispensere fra overgangsbestemmelsene.

Konklusjon:
Administrativt anbefales det å i ikke etterkomme søknad om dispensasjon

Administrasjonens forslag til vedtak:
Seksjonsstyret beklaget at det har skjedd en saksbehandlingsfeil knyttet til overgangstidspunktet, men
opprettholder administrasjonens standpunkt om ikke å gi noen dispensasjon.

Fra møtebehandlingen:
Seksjonsstyret beklager at slike saker noen ganger går ut over unge utøvere, men la vekt på at
overgangsreglene er absolutte og er ikke egnet for dispensasjoner.

Vedtak:
Seksjonsstyret beklaget at det har skjedd en saksbehandlingsfeil knyttet til overgangstidspunktet, men
opprettholder administrasjonens standpunkt om ikke å gi noen dispensasjon. Vedtaket er enstemmig.
Vedlegg i saken:
Trykte vedlegg:
Linkede vedlegg:

Epostkorrespondanse

Vedlegg: sak 600

Lukket

2 måneder siden (on., 11 juli 2018 kl. 9:18 AM)
Legg til tagger

J

Medlemsregistrering karantene nytt medlem.
Jeanette Tørre
Til
nmf@nmfsport.no
Kopi:
elin.kjorstad@ulefos.com
2 måneder siden (ma., 2 juli 2018 kl. 2:28 PM)

Hei,

Vi har en som har meldt overgang fra Lier motorsport til NMK Notodden
Vi ringte tidligere for å sjekke dette, da fikk vi beskjed at dette ikke var noe problem.
Men vi er litt usikker om ting har blitt godkjent.
Er dette noe dere kan sjekke for oss?
Han heter Mathias Kjørstad NMK Notodden godkjente han som klubb medlem på torsdagen.
Hører i fra dere 😊😊
Mvh.
Jeanette Tørre
Greneleder NMK Notodden

M

Marthe Moen Hagen
svart til
jeanette.torre@atea.no
2 måneder siden (ti., 3 juli 2018 kl. 9:37 AM)
Hei,
Overgangen er godkjent i alle ledd og overgansgebyr er betalt. Alt er derfor i orden og karantenetiden
startet 29.06.2018. Han kan begynne å kjøre for NMK Notodden 29.09.2018.

Ha en fin dag! :)

Med vennlig hilsen
Marthe M. Hagen
Norges Motorsportforbund

Vedlegg: sak 600

J

Jeanette Tørre
svart til
nmf@nmfsport.no
2 måneder siden (ti., 3 juli 2018 kl. 12:38 PM)

Hei,

Takk for tilbake meldingen.
😊😊
Jeanette Tørre
svart til
nmf@nmfsport.no
Kopi:
elin.kjorstad@ulefos.com
2 måneder siden (to., 5 juli 2018 kl. 11:17 AM)

Hei Marthe

Jeg snakket med deg på tlf. på mandag ang. karantene tiden til Mathias Kjørstad.
Slik jeg forsto så fikset du at han ble medlem av NMK Notodden samme dagen ( 02.07)
Men på NMF sin side står det fortsatt at han har karantene tid fram til 30.9.
Kan du gi meg en bekreftelse at han er medlem i NMK Notodden.
Hører ifra deg 😊😊
MVh
Jeanette Tørre
Greneleder NMK Notodden

Referansenummer - 50662 Vedrørende klubbovergang for Mathias
Kjørstad
Jeanette Tørre
Til
nmf@nmfsport.no
Kopi:
elin.kjorstad@ulefos.com
12 dager siden (fr., 31 aug. 2018 kl. 8:36 AM)

Hei,

Beklager jeg glemte et vedlegg.
Hører ifra dere.

Vedlegg: sak 600

Mvh
Jeanette Tørre
Grenelder MX

From: Jeanette Tørre
Sent: fredag 31. august 2018 07.54
To: 'Norges Motorsportforbund' <nmf@nmfsport.no>
Cc: 'Elin Kjørstad' <elin.kjorstad@ulefos.com>; 'Lene Eriksen' <syffen@hotmail.com>;
'lepede@online.no' <lepede@online.no>; 'Are.Antonsen@nmfsport.no'
<Are.Antonsen@nmfsport.no>; 'Pal.Magnussen@nmfsport.no' <Pal.Magnussen@nmfsport.no>
Subject: Vedrørende klubbovergang for Mathias Kjørstad

Hei,
Vedrørende klubbovergang for Mathias Kjørstad
Viser til korrespondanse angående klubbovergang fra Lier MSK til NMK Notodden for Mathias Kjørstad.

Mathias Kjørstad tok kontakt med NMK Notodden da han ikke syntes tilbudet i NMK Lier lenger var tilfreds
Team Norway Junior, Andreas Meyer.

Mathias ønsket å bli med på Lag-NM, men Lier MSK kunne ikke stille lag i 85 klassen. NMK Notodden man

Når Mathias søkte overgang oppdaget vi at karantenetiden var 1 uke etter Lag-NM, derfor tok vi kontakt med
Vi fikk først bekreftelse av Marthe Hagen om at dette var ok, deretter fikk vi bekreftelse av Christina Mile so
rent lag - i god tro. (Se vedlegg)
Vi var som sagt klar over karantenetiden, det var derfor vi kontaktet NMF siden det var snakk om kun 1 uke.
har gått så lang tid, og det bare er 3 uker til Lag-NM, synes vi dette er litt for sent å komme med nå. Vi synes

NMK Notodden søker herved om unntak for karantene i regel 12 paragraf 4 basert på saksbehandlingsfeil hos
Vi håper at dere ikke lar deres saksbehandlingsfeil (NMF) feil gå utover Mathias og resten av laget, som kun
Hører ifra dere.

Mvh
Jeanette Tørre
Grenelder MX

Vedlegg: sak 600
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jeanette.torre@atea.no
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J

Klage på to vedtak utført av samme person vedrørende overgang av
Mathias Kjørstad
Jeanette Tørre
Til
nmf@nmfsport.no
Kopi:
syffen@hotmail.com +1
2 dager siden (ma., 10 sep. 2018 kl. 9:12 PM)

Hei,

Vedrørende overgangen fra Lier MSK til NMK Notodden.
Vi har blitt opplyst om at en og samme person ikke har lov å håndtere saken begge
gangene.
Vi forventer at dere tar opp saken på en ordentlig måte.
Hører ifra dere.
Mvh
Jeanette Tørre
MX greneleder.

Are Antonsen
svart til
jeanette.torre@atea.no
Kopi:
syffen@hotmail.com +1
Blindkopi:
pal.magnussen@nmfsport.no
6 timer siden (on., 12 sep. 2018 kl. 8:56 AM)

Vedlegg: sak 600

Hei
Jeg beklager at vi ikke har oppfattet denne saken som en formell klage på vedtak gjort i vår
administrasjon. Du henviser til bestemmelser i Forvaltningsloven som gjelder for offentlig
virksomhet. Der opererer man med begrepet enkeltvedtak som alltid har en klagemulighet og
påfølgende prosedyre for behandling. Noen slike bestemmelser har vi ikke i idretten, men vi har
praksis på at det skal finnes ankemuligheter i konfliktsaker.
Vi oppfattet altså denne saken som en henvendelse med et ønske om å få en dispensasjon fra en
absolutt regel i vårt overordnede sportsreglement NKR (Nasjonalt konkurransereglement).
Henvendelsen var begrunnet i saksbehandlingsfeil ved vårt kontor.
Vi har beklaget, og gjentar gjerne det, at vi har gjort en feil her i sommer, men mener at det ikke
kan være grunn nok til å dispensere fra en absolutt regel som det også tidligere har vært mye
"støy" rundt. Vi er de første til å beklage at absolutte regler i noen tilfeller rammer unge utøvere.
Når dere nå poengterer at henvendelsen er å se på som en klage på et administrativt "vedtak", vil
jeg ta saken videre til politisk behandling og overprøving. Det betyr å reise saken for
seksjonsstyret i motorsykkel som er det laveste formelle styreorganet vi har. Seksjonsstyret har
møte i kveld og jeg vil forsøke å få klagen behandlet som en eventueltsak selv om sakslisten er
utsendt for over en uke siden.
Mvh
Norges Motorsportforbund

Are Antonsen

Fungerende generalsekretær
(Acting General Secretary)
Tlf. (+47) 952 25 127

J

Jeanette Tørre
svart til
"Norges Motorsportforbund" <nmf@nmfsport.no>
Kopi:
syffen@hotmail.com +1
2 timer siden (on., 12 sep. 2018 kl. 12:52 PM)

Hei,

Takk for tilbake melding.
Da hører jeg i fra deg etter at dere har behandlet saken.

Mvh
Jeanette Tørre 😃😃
Tlf: 934 95 010
-sendes fra mobil

