Norges Motorsportforbund
Avdeling Norges Snøscooterforbund
Protokoll fra seksjonsstyremøte 0038-17
Tid:

Mandag 15. mai kl. 17:00 - 20:00

Sted:

Skype- /telefonmøte

Tilstede:

Odd Georg Østbyhaug, Klemet Erland Hætta, Geirmund Lie, Nina Lunden og AnnKristin Masternes
Observatører: Line Karlsen
Fra administrasjonen: Are Antonsen (møtesekretær)

Forfall:

Marte Lunden, Mathias Hagadokken

Til innkallingen bemerket Klemet Erland Hætta at det er ønskelig at oppsatt møteplan overholdes.
Saker:
0380345-17:

Godkjenning av protokoll 0037-16 fra møte 10. desember 2016
Protokollen er publisert på nett etter epostutsendelse
Vedtak: Protokoll 0037-16 fra møte 10. desember 2016 bekreftes godkjent via
epostbehandling

0380346-17:

NM Snowdrag 2017
Løpet ble forsøkt arrangert i Kirkenes, men stoppet på grunn av værforholdene.
Grenleder ga en kort orientering. Hun kunne blant annet meddele at årets budsjett er
oppbrukt og at det derfor er svært begrenset med midler for å støtte et eventuelt
erstatningsløp.
Forslag til vedtak: Avlysningen av NM Snowdrag tas til orientering. NM Snowdrag
2017 kan avvikles i desember hvis det melder seg en arrangør. Det er ikke avsatt
ekstra midler for å støtte et slikt arrangement.

0380347-17:

NM Snowcross 2017
Det var lenge uenighet rundt dato for NM Snowcross 2017. Denne ble endelig
fastsatt til 7. og 8. april gjennom en epostbehandling i seksjonsstyret. Arrangøren
avlyste ensidig løpet 14 dager før løpsdato på grunn av liten deltagelse/påmelding.

Seksjonsstyret godkjente i ettertid formelt avlysningen i en epostbehandling: «Styret i
Seksjon Snøscooter godkjenner at Alta SSF trekker seg som arrangør av NM
Snowcross 2017, og at det arbeides videre med å finne en arrangør som kan
gjennomføre hele arrangementet innen utgangen av 2017».
Grenleder snowcross foreslår at en skal forsøke å finne en arrangør som kan påta seg
arrangementet innen utgangen av året. Det var noe uenighet i møtet om hvorvidt
Alta SSF skulle gis en forespørsel direkte eller om man skulle gå åpent ut til alle
klubber å forespørre etter interesse.
Vedtak: Epostbehandlingene rundt dato og avlysning av NM Snowcross bekreftes. En
skal forsøke å finne en arrangør som kan påta seg arrangementet innen utgangen av
året. Et flertall i seksjonsstyret gikk inn for å invitere alle klubber til å søke om
arrangementet. Grenleder snowcross setter opp kriterier som en eventuell arrangør
må kunne oppfylle (snøgaranti etc.).

0380348-17:

NM Snowcross 2019
Grenleder Snowcross ber seksjonsstyret om å behandle søknad om tildeling av NM
Snowcross 2019. Eneste søker pr. 1/1-17 er Hylestad SSK.
Vedtak: NM Snowcross 2019 tildeles Hylestad SSK. Klubben minnes om at det er en
bestemmelse om at NM-arrangører skal gjennomføre et arrangement i året før de
skal arrangere NM.

0380349-17:

X-Games Snowcross
Grenleder Snowcross ber om at en kommer i gang med planlegging av oppvisningsløp
(eventuelt løp) snowcross i fbm X-Games 2018. Seksjonsstyreleder orienterte om det
arbeidet ble gjort før 2017-sesongen og litt om hvorfor arrangementet ikke ble noe
av denne sesongen.
Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppesom jobber aktivt med dette mot X-Gamesarrangørene (eierne). Arbeidsgruppen settes foreløpig sammen av Odd Georg
Østbyhaug og Trond Bonde, samt at en helst ønsker en representant fra en mer lokal
klubb/et lokalt miljø.

0380350-17:

Landslag & Team Norway
Grenleder Snowcross ønsker å drøfte og ta beslutning rundt videreføring dagens
opplegg rundt landslag og Team Norway.
Vedtak: Seksjonsstyret etterlyste noe mer åpenhet rundt aktiviteter og økonomi. Det
er en viss skepsis rundt driften av landslaget. Styret ber om å få seg forelagt en
rapport og helst planer før en endelig behandling av saken.

0380351-17:

Bakkeløp og lavterskel arrangementer
Mandat vedrørende nytt reglement for bakkeløp ble gitt til Ørjan Digre (Alta SSF) på
MSK 2015.
Budsjett på kr. 30 000 ble tildelt grenen «bakke» på Seksjonsårsmøtet 13.11.2016.

Opprettelse av arbeidsgruppe med 3 medlemmer geografisk fordelt ble godkjent i
Seksjonsmøte 09.12.2016.
Vedtak: Seksjonsstyret ønsker å finne en vei videre for etableringen av aktiviteten
bakkeløp/snow hill, samt å finne et opplegg for en akseptabel gjennomføring av
lavterskel-arrangement. Klemet Erlend Hætta tar ansvar for å ta kontakt med
gruppen som har arbeidet med bakkegrenen. Det må være et helt klart mål å komme
videre før høstmøtet slik at ting kan være klart til MSK og neste sesong.

0380352-17

Klasse Rekrutt 11-13 år SNX
Det er få erfaringer etter årets sesong, men det er i alle fall ingen fare for noen
uansvarlig effektøkning med disse reduksjons-kit’ene. Sverige og Finland er svært
nysgjerrige. Klassen ble dog bekjentgjort sent og trenger et år til for å skaffe
ytterligere erfaringer.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

0380353-17

Klasse Hobby SNX
Også med denne klassen er det svært begrenset med erfaringer. Seksjonsstyret
oppsummerer dog erfaringene så langt som positive. En poengterer spesielt at
klassen skal kjøres i egne heat og ikke blandes med andre konkurranseklasser.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og videreføres for neste sesong.

0380354-17

Klubber som mangler innbetaling av klubbkontingent
Forbundsstyret har behandlet utfordringen ved at klubber «dør», enten ved at de
ikke betaler klubbkontingent til NMF, ikke foretar idrettsregistreringen i NIF eller at
de «går tom» for tillitsvalgte i drift av klubben.
Administrasjonen innfører en sterkere kontroll knyttet til arrangement og aktiviteter,
og i siste instans muligheten til å løse ut lisens i slike klubber. I tillegg følger
Idrettskretsene og NMFs administrasjon spesielt opp samordnet registrering i NIF
sine systemer. I dette arbeidet spilles det også på tillitsvalgte i våre regioner.
Vedtak: Seksjonsstyrets medlemmer stiller seg til rådighet for å bidra hvis det er
klubber som har «sovnet» i sine distrikter.

0380355-17

Orienteringssaker
a) CTI – Technical Steward Seminar i Helsinki 11. – 12. mars. Are Welve bestått og
har fått sin lisens. Han kan nå benyttes på nasjonale og internasjonale statusløp.
b) NMF Forbundsting i Bærum 22. – 23. april. Seksjonsstyret ser med skepsis på
framtiden og på rivaliseringen mellom seksjonene.
c) NM-uke: Generalsekretæren orienterte om initiativet som er tatt for en felles
NM-uke for mange idretter etter en svensk modell. NRK er positive til opplegget.
Denne satsningen kan være svært interessant for eksempel snøscootercross.
d) «Nordisk Møte» som var invitert av BRP i Rovaniemi i mai er avlyst. Hva som blir
av Nordisk Møte i år er derfor noe usikkert. NMF står egentlig ansvarlig for å

arrangere møtet i år. Seksjonsstyreleder holder i kommunikasjonen med de
øvrige nordiske land. Møtet bør fortrinnsvis arrangeres før 10. juni.

0380356-17:

Eventuelt
a) Rekrutteringsutvalget: Grenleder snøscootercross oppsummerte at arbeidet har
gått tungt, og at det trengs noe mer innsats. Snowcross mangler både aktive og
arrangører, og det må til en virkelig vitamininnsprøytning. Seksjonsstyret var
helt enige om at dette er det viktigste området å yte innsats på nå. En ide er å
samkjøre et møte i rekrutteringsutvalget med et møte i seksjonsstyret. Det tas
sikte på å få dette til i kommende møte.
b) Dato for neste møte vurderes noe senere, men 11. – 13. august kan være aktuelt
c) Seksjonsstyret bekreftet foreløpig innstilling/intensjon fra MSK om å godkjenne
Yamaha på linje med Arctic Cat i ProStock drag. Dette følger de amerikanske
NHRA Div 3 reglene.

