NORGES MOTORSPORTFORBUND
AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

HANDLINGSPLAN 2014 - 2016

NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av
avdelingsforbundene skal vedta toårige handlingsplaner på sine årsmøter mellom tingperiodene.
Avdelingsforbundets grener er så pålagt å fremme årlige tiltaksplaner med budsjett på bakgrunn av
avdelingsforbundets handlingsplan for perioden. Tiltaksplan med budsjett godkjennes i avdelingsforbundets
styre.

Figuren illustrerer strukturen basert på
4-, 2- og 1-årige planer

Handlingsplanene som vedtas av avdelingsforbundenes årsmøter for en to-års periode bør konkretisere mål og
tiltak ytterligere i forhold til avdelingsforbundets egenart og ståsted.
De årlige Tiltaksplanene med budsjett som hver gren får vedtatt i avdelingsforbundets styre skal ytterligere
detaljere det som skal skje i løpet av året og knytte penger til tiltakene. I størst mulig grad skal tiltaksplanen
kunne evalueres med hensyn til måloppnåelse.
Norges Radiostyrte Motorsportforbund skal ivareta førere og klubbers interesser, gjennom å følge den
Tingvedtatte handlingsplanen og langtidsplanen til Norges Motorsportforbund, i tillegg til saker som vil være
spesielt for radiostyrt motorsport.
Fundamentet i formålet for langtidsplanen er nedfelt i NMFs lov § 1 og dette er også fundamentet for
handlingsplanen.
Dette vil i korte trekk bli gjeldende:
Organisere radiostyrt motorsport i Norges Motorsportforbund og fremme sporten i Norge. Seksjonen skal også
sørge for at NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.
Sportsinteressen for grenene skal ivaretas. Seksjonen ønsker at dette også ivaretas for alle grupper som ønsker
å utøve sporten, med fokus på økt deltagelse/rekruttering av barn, tilrettelegging for integrering gjennom
NMFs integreringsarbeid og ivareta best mulig interesser for alle som vil utøve sporten, uavhengig av de
enkeltes ambisjoner og nivå.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

o OM HANDLINGSPLANEN
Handlingsplanen vedtas i samråd med delegater på seksjonsårsmøte. Norges Radiostyrte Motorsportforbund
skal arbeide for å oppfylle handlingsplanen.
Handlingsplanen er seksjonens dokument til hvordan den sportslige aktiviteten skal utvikles i kommende år.
Den kortsiktige delen gjelder frem til neste Motorsportkonferanse, den langsiktige gjelder til seksjonsårsmøte.

o VISJON
Seksjonen organiserer alle regionale og nasjonale konkurranser der radiostyrte biler brukes.
Gjennom seksjonen, innenfor de rammebetingelser som til enhver tid gjelder, kan alle som ønsker det, delta i
sportslige aktiviteter, uavhengig av rolle, nivå og mål.
Organisasjonen bygger på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Aktiviteter skal fremme idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
Gjennom godt idrettslig arbeid, skal det arbeides for utøvere fra Norge, som skal oppnå gode internasjonale
resultater.
Sporten skal synliggjøres i Norge.
Seksjonen skal ivareta spesialreglement, som gjør at konkurranser gjennomføres på en måte som kårer en
verdig vinner, og at resultatet er rettferdig. Til grunn for regelverket skal internasjonale regler legges, med de
tilpasninger som bør/må gjøres for de forhold vi har nasjonalt, med tanke på deltagelse, kostnader og
tilgjengelighet.
Seksjonen ved NMF er den organisasjonen som er tilsluttet internasjonale organisasjoner og gjør uttak til
internasjonalt allokerte konkurranser som arrangeres av EFRA og IFMAR.
Sporten skal ivareta både sikkerhet og miljømessige hensyn. Sikkerhet er ikke ett like stort spørsmål som i
fullskala motorsport, der utøverne sitter i/på kjøretøyet og dette skal gjenspeiles i regelverk. Miljømessige
hensyn, kan være både avfall og støy. Begge deler skal det tas hensyn til slik at det ikke blir til plage eller skade,
verken for naturen, utøvere eller andre. Dersom det er nødvendig skal det på anlegg utarbeides tiltak mot støy.

o KORTSIKTIGE MÅL
Det skal arbeides med bedret kunnskap om organisasjonen, spesielt ved å ha tett kontakt med nye
medlemsklubber. Nye klubber skal få nødvendig kunnskap om hva som kreves for å drive en klubb knyttet til
NMF

 TEAM NORWAY
Det tas sikte på å etablere et nytt Team Norway med nye forankrede verdier og holdninger for kommende
periode.


NASJONAL OG REGIONAL AKTIVITET

Avdelingen skal sørge for best mulig aktivitet, ved å terminfeste både Norgescup, NM-runder/Norske
Mesterskap, i alle klasser dersom aktiviteten tilsier at dette kan gjøres. I tillegg skal det arbeides for å stimulere
til økt samarbeid på regionsnivå, for å øke lokale aktiviteter tilrettelagt både for å skape regionale
mesterskap/cuper, men også rekrutteringsfremmende arrangementer (klubbløp/oppvisninger m.m.).
Nasjonale løp skal ikke ha en høy terskel for å kunne delta. Disse skal også være for de uten ambisjoner om å bli
vinneren, men tilrettelegges på en slik måte at kvalitet og kvantitet blir best mulig. Det skal være status å vinne
Norges cup og Norgesmesterskap, men konkurransene skal ikke være ekskluderende når det gjelder utøveres
ambisjoner om å delta med andre sportslige mål.

Nasjonale konkurranser skal gjenspeile både kvantitet og kvalitet. Med kvantitet menes det deltagelse av ett
minimum antall førere, og med kvalitet menes stevner som gjennomføres på en slik måte at idrettslige verdier
tas vare på og alle blir behandlet godt og rettferdig. I tillegg skal det også bestrebes å tilrettelegge for publikum
og gjøre høyere statusløp til en fin opplevelse for alle.
Målet er å gjennomføre NM/NM-runder og Norges Cup i alle klasser som tilfredsstiller kravet til deltagelse. I
tillegg skal det gjennomføres regionale mesterskap i de regioner som har anlegg og arrangører som kan
gjennomføre dette.
RSM vil ha som mål og utdanne klubber til bruk av myRCM og dets funksjoner, det tas sikte på å bruke
hardware og software for å lære klubbene systemets funksjonalitet.



UTDANNING AV FUNKSJONÆRER

Det skal jobbes videre med kursutvikling og kursing av funksjonærer. Det ble i 2014 utdannet funksjonærer som
ble betalt av seksjonen, denne utdanningen skal videreføres slik at klubbene til en hver tid har utdannede
funksjonærer.



INTEGRERING

Det skal arbeides videre med integrering. Dette gjelder både barn, bevegelseshemmede/ funksjonshemmede
og andre typer integrering. Radiostyrt Motorsport skal være en inkluderende sport. Integrering skal der det er
mulig forsøkes å tilrettelegges slik at flest mulig grupper mennesker kan delta, både i reglementer, anlegg og
ved utdanning av aktivitetsledere/trenere.
Under dette ligger det et mål om at anleggene som er i Norge i dag, skal tilrettelegges for handikappede
utøvere.
Målet er å utarbeide søknadsmaler slik at klubbene kan søke offentlig støtte for å tilrettelegge for
handikappede.



KLUBBUTVIKLING

Nye klubber/miljøer som kommer til organisasjonen, skal ivaretas godt. Dette gjelder spesielt ved å yte den
hjelp som bes om, være behjelpelige med råd/veiledning om banebygging. Dette for at nye miljøer/ klubber,
raskest mulig og best mulig kan komme i gang med å utvikle og utøve sporten lokalt. Det skal arbeides videre
med eksisterende medlemsklubbers utvikling og kunnskap om organisasjonen som helhet. NMF skal være
behjelpelig med nødvendig kompetanseheving ute i blant klubbenes tillitsvalgte.
Målet er bl.a. å gi større forståelse for organisasjonen i eksisterende klubber.



REGIONALISERING

Det skal vektlegges kunnskap om regionalt samarbeid og hvilke fordeler det er å delta aktivt i dette arbeidet,
for å skape samarbeid om regionale cuper/mesterskap, samt aktiv idrettspolitisk deltagelse regionalt. Dette
kan skape større forståelse for idretten lokalt, samt større rekruttering.

o 4. LANGSIKTIGE MÅL
Seksjonen skal arbeide for flest mulig anlegg der sporten kan utøves, uavhengig av alder, etnisk bakgrunn,
kjønn, ferdigheter og ambisjoner hos brukerne. Det skal arbeides spesielt rettet mot rekruttering og
ivaretakelse av barn/unges interesser i tillegg til å tilrettelegge flest mulig anlegg for funksjonshemmede. Det
må også arbeides for å få jenter/kvinner til å utøve sporten og å være delaktig i organisasjonsarbeidet. Det

finnes ingen grunner for at jenter/kvinner ikke skal kunne delta og målet videre er å få kvinner til å delta
nasjonalt/internasjonalt og i organisasjonsarbeidet.
Det skal utarbeides en plan for hvordan en skal integrere Radiostyrt Motorsport i nasjonale senter/motorsenter
slik at sporten får større bredde i motormiljøet. Målet er å skape et nasjonalt senter med en arena som kan
brukes til internasjonale stevner. Denne arenaen skal være tilgjengelig for alle klubber som driver med
radiostyrt motorsport, og skal dekke alle klasser innenfor grenen radiostyrt.
Det utarbeides en plan for å søke offentlig støtte og tilknytning til eksisterende motorsenter. Seksjonen må
utnevne en komite, eller velge personer som kan starte på dette arbeidet. Disse personene må bestå av
personer fra flere klubber i Norge



NASJONALE OG INTERNASJONALE KONKURRANSER

Seksjonen skal arbeide for å ivareta god og jevn aktivitet gjennom å terminfeste nasjonale cuper/ mesterskap
hvert år/sesong. I tillegg skal det også arbeides for å arrangere internasjonale konkurranser i Norge. Det skal
være ett mål å arbeide for at EM/VM tildeles land/arrangører som gir norske utøvere gode forhold.



INTERNASJONALT ARBEID

Det nordiske samarbeidet skal sørge for Nordiske Mesterskap, samtidig som det skal arbeides videre ved å
samarbeide i internasjonale saker, slik tradisjonen har vært. Seksjonen skal delta i det idrettslige arbeidet som
gjøres internasjonalt ved deltagelse på møter. Deltagelse i arbeid på annen måte må vurderes, dersom det er
viktig sportslig, eller av andre prinsipielt viktige saker for seksjonen. Seksjonen utpeker selv sine delegater til å
representere i internasjonale møter/fora som gjelder Radiostyrt Motorsport.

 LANDSLAG/TOPPIDRETT
Seksjonen skal arbeide mot internasjonale topplasseringer gjennom landslagsarbeid. Arbeidet skal være godt
beskrevet og krav til både trener(e) og utøvere skal være tydelige.
Deltagere i slikt sportslig arbeid skal i tillegg til å være forbilder utover sportslige prestasjoner, også være gode
forbilder gjennom ærlighet og god sportsånd. Trenerne skal gjennom sin kompetanseoppbygging, forsøke etter
beste evne å dele denne med andre. Målet er å skape utøvere med gode og stabile resultater internasjonalt.
Finaleplass i EM (blant de 10 beste).



KLUBBUTVIKLING

Seksjonen skal være med i klubbutvikling lokalt, både når det gjelder spesielle målrettede grupper men også i
andre saker der seksjonen kan bidra. Dette arbeidet vil også være en del av kursutviklingen. Målet er å utdanne
aktivitetsledere/trenere som kan arbeide med å utvikle utøvere lokalt i klubbene.



FOREBYGGENDE ARBEID MOT DOPINGMIDLER

Det skal være nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler/dopingmidler. Seksjonen skal arbeide for å forebygge
dette via informasjonsarbeid. Informasjonsarbeidet bør gjøres i samarbeid med Antidoping Norge og
forbundets idrettsfaglige ledelse.
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