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Kapittel 1
1.1 Om NMF Idrettspolitisk Dokument:
NMF Idrettspolitisk Dokument vedtas av forbundstinget i
henhold til forbundets lover, § 13, punkt 8, og løper fram til
2017. Hoveddelen av dokumentet består av forbundets
Langtidsplan for tingperioden (4 år). En innledning beskriver
forbundets lovbaserte og ting vedtatte retningslinjer for
planarbeidet i NMFs organisasjonsledd. Et kapittel beskriver
grunnlaget som forbundets virksomhet er basert på.
Langtidsplanen gjelder fra det året som er påbegynt når
plandokumentet vedtas og løper fram til neste forbundsting.
Dette er forbundstingets direktiv til forbundsstyret og
underliggende organisasjonsledd for forbundets drift i
tingperioden og vedtas sammen med et langtidsbudsjettet
som forteller hvilke økonomiske hovedrammer man forventer
å ha, og hvordan disse bør benyttes innen de forskjellige
virksomhetsområdene. Langtidsplanen konkretiserer generelle
mål og prioriterte tiltak innenfor de forskjellige
virksomhetsområdene.

Idrettspolitisk Dokument skal være retningsgivende for
underliggende organisasjonsledd, samtidig som det skal
utformes slik at avdelingsforbundenes råderett over egen
særidrett ivaretas. Det skal også tas høyde for at
forbundsstyret skal kunne tilpasse driften til skiftende politiske,
idrettspolitiske og økonomiske rammer.
1.2 Strukturen i NMF sitt planarbeid:
NMF Idrettspolitisk Dokument 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.

Forbundsstyret utarbeider et detaljert årsbudsjett før hvert
driftsår basert på rammene som legges i budsjettvedtaket for
tingperioden og NMF Idrettspolitisk Dokument.
NMF Idrettspolitisk Dokument skal trekke opp felles
hovedlinjer for arbeidet i tingperioden. Der vil mål og
prioriteringer bli beskrevet generelt slik at
avdelingsforbundene fremdeles vil ha handlingsrom for å
tilpasse arbeidet til egen særidrett.

Handlingsplanene som vedtas av avdelingsforbundenes
årsmøter for en to-års periode bør konkretisere mål og tiltak
ytterligere i forhold til avdelingsforbundets egenart og ståsted.
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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.
Kapittel 2

2.1 Forbundets Formål:
Fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine
idrettsgrener internasjonalt.
NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel,
radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha
helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett,
breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg
skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og
sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring.
Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement.
Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme
gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy.
Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet»

2.2 Visjon:
Gjennom kunnskap og ansvar skaper motorsporten glede og
utvikling for alle.

2.3 Verdigrunnlag:
NMF skal arbeide for at alle skal gis mulighet til å utøve
motorsport ut fra sine ønsker og behov. Våre verdier skal
være et positivt bidrag til både enkeltmennesket og samfunnet
rundt oss og skal skje på et forsvarlig etisk grunnlag, NIFs
veivisere følges.
All aktivitet i NMF skal avspeile idrettens verdier:
Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av
frivillighet, åpenhet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet.
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2.4 Samfunnsansvar:
Inkluderende idrett
Alle som deltar i våre aktiviteter er like viktige, uansett
prestasjonsnivå og enten man er utøver, trener, funksjonær,
frivillig, foresatte eller supporter.
I NMF skal det være nulltoleranse for diskriminering og
trakassering uansett kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell
orientering og funksjonshemming.
Vår idrett kan spille en viktig rolle for å skape et bedre liv for
unge og eldre med psykiske, sosiale og fysiske
funksjonshemninger. Det skal vi ta som en utfordring og
tilrettelegge for deltakelse.
Jenter og kvinner skal ha en plass i vår idrett på lik linje med
gutter og menn.
Trygghet
Våre klubber, anlegg og arrangementer skal være et trygt sted
for barn og unge, sosialt og i aktivitet. Sikkerheten i
motorsporten skal ha høy prioritet. Alle med direkte ansvar for
barn og unge gis kompetanse på tilrettelegging av aktivitet.
Våre trenere skal ha gjennomgått utdanning som sikrer en
sunn utvikling av toppidretten.
Miljøansvar
Norsk motorsport skal ta et aktivt ansvar for egen
miljøpåvirkning. Vi skal arbeide for å redusere bruken av
fossilt brensel og ta i bruk fornybare energikilder. Vi skal
etablere miljøriktige og energieffektive idrettsanlegg. Våre

arrangement skal planlegges og gjennomføres med en
miljøvennlig profil.
En ren idrett
NMF skal ha en tydelig holdning mot doping i alle
organisasjonsledd og ivareta utøvernes rettsikkerhet, ved at
etikk og antidopingarbeid inntas i utdanningen av både trenere
og ledere.
Våre toppidrettsutøvere og støtteapparat skal ha god
kunnskap om antidoping. Idrettslagene oppfordres til å innta et
tydelig standpunkt mot doping.
2.5 Ytre rammer for NMF sin virksomhet:
Myndigheter
Motorsport er på flere områder underlagt særlig lovverk og
myndighetskontroll som de fleste andre idretter ikke behøver å
forholde seg til. Vi har og skal ha et aktivt samarbeid og dialog
med både lovgivere og forvaltning slik at forholdene legges
best mulig til rette for utøvelse av våre idretter.
NIF
Som særforbund er vi forpliktet i forhold til lover og
reguleringer i NIF og Idrettspolitisk Dokument som vedtas av
idrettstinget hvert fjerde år. NMF vil lojalt følge de demokratisk
bestemte rammene som NIF setter for særforbundene.
Samtidig vil NMF bruke sin demokratiske rett til å delta i
utformingen av disse rammene.
Internasjonale forbund
Særidrettene i våre avdelingsforbund er medlem av
5
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forskjellige internasjonale forbund. Dette medlemskapet
forplikter oss også, og da særlig i utforming og regelverk når
det gjelder utøvelse og anlegg. En aktiv deltakelse i
idrettsdemokratiet internasjonalt sikrer oss medinnflytelse.

regioner skal klubbenes treningstilbud utvikles for å ivareta
både glede, sikkerhet og nødvendig hjelp og veiledning til den
enkelte.
NMF skal legge til rette for at klubbene i de enkelte regionene
skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle regionens
konkurranser og arrangementer både i antall, variasjon og
kvalitet. Mange små lokale konkurranser skal stimulere til økt
aktivitet. Modeller for store uhøytidelige breddearrangement
for mosjonister må utvikles.

Kapittel 3
LANGTIDSPLAN 2013-2017
3.1 Idrett og aktivitet:
NMF skal ha et kvalitativt godt og variert tilbud til utøvere i alle
aldre og på alle nivåer. All idrettslig virksomhet skal være
basert på idrettens verdier. I tingperioden skal NMF ha særlig
fokus på å kvalitetssikre tilbudet til barn og unge og å
videreutvikle toppidretten i forbundet. Klubber og regioner i
NMF skal legge til rette for at alle utøvere har et tilbud om
gode treningsmuligheter og arrangementer, tilpasset den
enkeltes forutsetninger.
3.1.1 Breddeidrett
Klubber og regioner i NMF skal legge til rette for at alle
utøvere har et tilbud om gode treningsmuligheter og
arrangementer, tilpasset den enkeltes forutsetninger,
ambisjoner og nivå.

3.1.2 Barneidrett
NMF sitt tilbud til barn skal følge NIFs
barneidrettsbestemmelser og ha glede, utvikling og
allsidighet som rettesnor. Forbundet skal utvikle et tilbud til
barn innenfor flere grener. Kvaliteten på
barneidrettsarbeidet skal ha fokus i tingperioden.
Prioriterte tiltak
Gjennom klubbutvikling og kompetanseheving i klubber og
regioner skal klubbenes aktivitets- og treningstilbud til barn
utvikles for å ivareta både glede, sikkerhet og nødvendig
hjelp og veiledning til den enkelte. Utdanning av trenere og
aktivitetsledere vil danne grunnlaget for dette arbeidet.
Barneidrettsutvalget skal sørge for at NMFs
Barneidrettsforskrift fungerer som et overordnet
styringsdokument for barneidretten i NMF, gjennom en
årlig revisjon.

Prioriterte tiltak
Gjennom klubbutvikling og kompetanseheving i klubber og
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Barneidrettsutvalget skal, i samarbeid med
avdelingsforbund og grener utvikle konkrete retningslinjer
og maler som skal ligge til grunn for fastsettelse av egnede
kjøretøy / fartøy og egnet utstyr innenfor de enkelte grener,
aldersklasser og ferdighetsnivå. Disse malene skal legges
inn i Barneidrettsforskriften.
NMF skal ha økt fokus på bruk av elektriske kjøretøy
generelt, og i barneidretten spesielt. Det skal legges til
rette for og stimuleres til bruk av elektriske kjøretøy der
dette er tilgjengelig.
Egnede lisens- og sikkerhetskurs for barn og foresatte skal
videreutvikles, gjennom et samarbeid mellom utdanningsog barneidrettsutvalget.
Det skal holdes et høyt nivå på informasjonen og dialogen
om rammene for motorsport for barn til myndigheter,
forhandlerleddet, foresatte og allmennheten for øvrig.
Avdelingsforbundenes styrer skal ha særlig kontroll med
og fokus på barneidrettesarbeidet i grenene.
3.1.3 Ungdomsidrett
Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen
idrettsaktivitet sammen med trenerne og få sette sine egne
sportslige mål. Utdanningen inne forbundet må
tilrettelegges slik at ungdom kan delta, og de skal ha en
selvsagt plass i organisasjonsleddenes organer.
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Prioriterte tiltak
I samråd med unge utøvere skal det utvikles tiltak og
aktiviteter som bidrar til at ungdom fortsetter som aktive
utøvere og medlemmer og finner sin egen rolle i idretten.
Ungdomsutvalget i NMF skal ha budsjettmessig og
administrativ støtte for sitt arbeid for å styrke unges plass
og innflytelse i organisasjonen.
•

I klubbene skal unge gis anledning til å si sin mening og
påvirke beslutninger som vedrører klubbene profil og tilbud
til ungdom.
3.1.4 Toppidrett
Hovedmålet bør være at NMF er en av verdens beste
motorsportnasjoner, noe som i all hovedsak er forankret i
toppidretten. For at NMF skal nå et slikt mål må
tilrettelegging for toppidretten gjøres på en slik måte at det
beste sportslige tilbudet til en hver tid kan gis til alle
seksjoner og grener. Dette gjøres gjennom innsats i hele
organisasjonen, fra klubbmiljøer, via regioner og til
seksjoner og grener på forbundsnivå. For å sikre det beste
tilbudet må også kompetanse sikres, videreutvikles og
fornyes. Dette må gjøres i godt samarbeid med det aktive
internasjonale miljøet og ulike fagmiljøer innen toppidrett.
I flere grener og alle avdelingsforbund skal NMF ha
utøvere som tar medaljer i internasjonale mesterskap.
Utøvere og lag med mulighet for gode plasseringer i
internasjonale mesterskap skal stimuleres til videreutvikling
og gis gode rammebetingelser i internasjonale mesterskap.
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Unge utøvere skal ha mulighet til å utvikle seg mot en
fremtidig satsing på toppidrett. Toppidretten skal ha en
helhetlig tilnærming til utøverne og legge stor vekt på
tverridrettslig samarbeid og ny kunnskap og forskning i det
praktiske arbeidet.

NMF skal ha godkjennings- og kvalitetssikringsrutiner for
arbeidet med landslag og landslagsrepresentasjon.
Trenere på forbundsteam og landslag skal ha utdanning og
kompetanse som sikrer en trygg og effektiv toppidrett. Alle
trenere på dette nivå skal være kontraktsfestet.
NMF skal satse videre på samarbeid med videregående
skoler for å gi unge utøvere i flere grener muligheter til å
kombinere idrett og utdanning.

Prioriterte tiltak
Gjennom et målrettet og profesjonalisert toppidrettsarbeid
skal NMF arbeide for å få en formalisert samarbeidsavtale
med Olympiatoppen og å kvalifisere flere utøvere til OLT
stipendier.

•

Administrasjonen skal ha fagkompetanse på coaching og
veiledning av trenere og utøvere fram mot internasjonale
toppidrettsprestasjoner.
3.1.5 Kvinneidrett
Norge skal beholde og videreutvikle sin posisjon som et
foregangsland når det gjelder kvinner og motorsport,
nasjonalt og internasjonalt.

NMF skal arbeide inn mot idrettens organer for å bedre
motorsportens situasjon i forhold til Olympiatoppen og
toppidrett generelt.

Prioriterte tiltak

Motorsportakademiet skal videreutvikles og styrkes for å
kunne møte behovene faglig og markedsmessig hos våre
fremste internasjonale utøvere på junior- og seniornivå.

Gjennom NMFs «Team Norway Girls» eller tilsvarende
satsninger skal forbundet bidra til å utvikle utøvere som
ønsker å satse mot toppen, samtidig som det samles
kunnskap og erfaring med hensyn til hvordan vi kan
arbeide med kvinneidretten.

Forbundet skal gjennom sentralt avsatte midler stimulere
grener faglig og økonomisk til utvikling og drift av
langsiktige og idrettsfaglig gode prosjekter for utvikling av
unge utøvere som vil satse mot å etablere seg i toppen
internasjonalt.

NMF skal tilstrebe etablering av egne kvinneklasser og
bærekraftige NM for kvinner i grener der det er naturlig.
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Landslag og rekrutteringslag for kvinner skal likestilles med
lag for herrer.

•

Grener og avdelingsforbund skal etablere planer og
tiltak som kan fremme tilrettelegging for
funksjonshemmedes deltakelse i trening og
aktiviteter.

•

Konkurransetilbud for funksjonshemmede skal
være et mål NMF skal arbeide mot.

Gjennom internasjonalt arbeid skal NMF aktivt bidra til å
fremme kvinnenes naturlige plass i motorsporten.
3.1.6 Integrering
NMF skal videreføre ansvaret for integrering av
funksjonshemmede innen forbundets idretter.
Funksjonshemmede skal ha en naturlig plass i klubbenes
idrettslige og sosiale virksomhet.

3.1.7 Internasjonale mesterskap
Det skal tilrettelegges for at Norge arrangerer flere
internasjonale mesterskap med høy kvalitet hvert år. I
grener der dette er aktuelt bør det utarbeides en
langsiktig plan for slike arrangement, samordnet med
planene annleggsutvalget legger for utvikling av anlegg.

Prioriterte tiltak
•

•

•

Integrering skal være tema i forbundets utdanning
av aktivitetsledere, trenere, stevneledere,
juryledere og tillitsvalgte, og skal også være en del
av forbundets arbeid med klubbutvikling.
Strategien for integreringsarbeidet og definisjonen
av funksjonshemming skal være dynamisk og sees
i sammenheng med utviklingstrekkene i samfunnet
og de utfordringene som utviklingen medfører.
Det skal etableres grupper eller ressurssenter som
skal fremme integreringen av funksjonshemmede i
klubber og i forbundets aktivitetstilbud.
Administrativt skal en koordinator være knyttet opp
til integreringsarbeidet.

Prioriterte tiltak
•

Arbeide gjennom forbundets internasjonale
representasjon for å få internasjonale mesterskap
lagt til Norge.

•

I den enkelte gren skal det utvikles anlegg og
kompetanse tilpasset internasjonalt nivå og
profesjonalisering av arrangementene.

•

Alle grener bør etablere frivillige med formell og
uformell kompetanse på internasjonale
arrangement.
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•

Beslutning om å søke internasjonale mesterskap
skal fattes i avdelingsforbundets styre og
godkjennes av Forbundsstyret.

3.1.8 Nasjonale konkurranser og arrangement
NMF skal ha et godt og variert arrangementstilbud i alle
grener, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Forbundet skal
ha kontroll med alle arrangement innen våre idretter sikre
gode rammer for motorsportens fremtid i Norge.
Prioriterte tiltak
•

•

•

Gjennom regionsamarbeid skal det skapes ett
bredere og mer variert tilbud av regionale og lokale
arrangementer.
I løpet av tingperioden skal en elektronisk,
nettbasert arrangementsmodul for terminlister,
påmelding, resultater og rapportering være
ferdigstilt og fullt operativt.

•

NMF skal fortsette arbeidet for kommunal
selvråderett i spørsmål om motorferdsel i utmark og
aktivt fremme utvikling av lokale forskrifter som
regulerer arenaer for fritidsaktivitet med motor til
lands og på vannet.

•

Fremme sikkerhet og miljø i forbindelse med
rekreasjonskjøring gjennom kampanjer og fornuftig
regulering.

3.1.10 Antidoping
Motorsporten skal være fri for doping. I klubbarbeid,
utdanning, informasjonsvirksomhet og trening skal
kunnskap og holdninger til juks og doping ha høy prioritet.
Prioriterte tiltak
•

Gjennom samarbeid med Antidoping Norge skal
NMF arbeide for flere dopingkontroller ved
konkurranser.

•

Antidoping skal være en naturlig del av pensum
innen kurs og utdanning, både for funksjonærer,
aktivitetsledere og trenere.

•

Det skal kreves at utøvere på landslag og
utviklingslag eller som på andre måter støttes av
forbundet skal være registrert etter å ha
gjennomgått Antidoping Norges e-læringsprogram
«Ren Utøver».

Flere arrangementer skal legges til midlertidige arenaer i
større sentra for å synliggjøre sporten.
3.1.9 Touring og fritidsaktivitet
NMF skal ha fokus på bruk av motorkjøretøy i fritid og til
rekreasjon med sikte på å redusere ulovlig bruk og å
fremme regulert og bærekraftig tilrettelegging.
Prioriterte tiltak
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•

Flertallet av NMF sine klubber skal ha registrert seg som
«Rent idrettslag» (Antidoping Norge) for å øke kunnskap
og bevissthet om antidoping blant medlemmer, utøvere og
foreldre.
3.1.11 Motorsport i skolen
Gjennom samarbeid med forskjellige skoleslag skal NMF
bidra til at motorsport i større grad blir en del av
skoletilbudet, både som prosjekter, spesialiserte linjevalg
og utdanningstilbud kombinert med toppidrett.
Prioriterte tiltak
•

NMF skal arbeide for å opprettholde og
videreutvikle motorsportslinja ved Norges
Toppidrettsgymnas.

•

Bidra til at utøvere som ønsker det får plass ved
idrettslinjer og toppidrettstilbud i den videregående
skolen.

•

Samarbeide nært med Setesdal Folkehøyskole motorsportskolen.

•

Videreutvikle systemet med skolelisens for
prosjekter i grunnskolen og i sosialpedagogiske
tiltak.

hver tid har. Det skal ligge en strategi og fastsatte planer til
grunn for utdanningstilbudene. Klubbutvikling og kvalitet i
funksjonær- og trenerutdanningen skal ha spesielt fokus i
tingperioden.
3.2.1 Organisering av utdanningen
Kompetansearbeid skal ha høy prioritet i alle ledd og
klubbene må motiveres og stimuleres til å satse på
kompetanseutvikling. I forbundet sentralt skal det være et
fagutvalg for utdanning som skal være rådgivende organ
for forbundsstyret og ivareta konkrete oppgaver innenfor
fagområdet. Utdanning/kompetanse skal dessuten være et
sentralt arbeidsområde for regionene og det skal være
regionale kompetansesentre med deltidsengasjerte
medarbeidere som også skal bidra til å styrke
kompetansen og kvaliteten på aktivitetene i klubbene.
Prioriterte tiltak
•

UTU skal være bindeledd mellom generalsekretær
og ansatte innenfor fagområdet utdanning i NMF
sin administrasjon. I tillegg skal de involvere det
regionale leddet i planlegging og gjennomføring av
kompetanseaktiviteter.

•

Kompetansebehov i forbundet og hvilke kurs,
seminarer osv. som bør tilbys skal løpende
vurderes.

3.2 Utdanning og kompetanse:
NMF skal ha god formell og uformell kompetanse i alle ledd i
organisasjonen, tilpasset de behovene organisasjonen til en
11
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•

•

Utdanningsmateriell og innholdet i
utdanningstilbudene skal løpende utvikles og
kvalitetssikres.
Det skal årlig avholdes en sentral
utdanningskonferanse i tilknytning til
motorsportkonferansen hvor UTU skal delta
sammen med regionale utdanningskontakter,
sentralt ansatte med fagansvar innen utdanning og
regionalt ansatte med utdanningsoppgaver.

•

Det skal utarbeides årsplaner for årsplan for
utdanningsvirksomheten.

•

Regionale utdanningskontakter og regionalt ansatte
skal forankre sitt arbeid med utdanning i
regionstyret. De skal arbeide aktivt ut mot klubbene
for å kartlegge utdanningsbehov og legge planer
for å dekke behovet. Det skal utarbeides forslag til
regional utdanningsplan i samarbeid med
klubbene, behandle forslaget i regionstyret og
sende det til NMF årlig innen fastsatt frist.

3.2.2 Trenerutdanning
Alle klubber skal ha et tilstrekkelig antall aktivitetsledere til
å sikre et forsvarlig tilbud til barn og unge. Det et mål at de
fleste klubber har klubbtrenere på trener 1 nivå eller
høyere. Alle grener skal arbeide for å utviklere trenere på
trener 2 nivå eller høyere. Alle trenere som kontraktfestes
på landslagsnivå eller til forbundets talentutviklingsteam
skal minst ha kompetanse som trener 2. NMF skal
stimulere til idrettsfaglig utdanning på høyskolenivå.

Prioriterte tiltak
•

De sentrale kursplanene skal tilrettelegge for et
tilstrekkelig antall aktivitetslederkurs i alle regioner
og rettet mot alle relevante grener.

•

NIF vil samordne forbundenes trenerutdanning
innen 2014. NMF skal legge om og fornye
utdanningen til NIFs «Trenerløypa». Et omfattende
arbeid og allerede igangsatt i administrasjonen.
Utviklingen av NMFs Trenerløype med tilhørende
kursplaner og nytt kursmateriale skal ha høy
prioritet.

•

Det skal hvert år avholdes ett eller flere trener 2
kurs.

•

Det skal gjennomføres minst to trener 3 kurs i løpet
av tingperioden.

•

Det skal etableres et tilbud om erfaringsutveksling,
veiledning og etterutdanning av lisensierte trenere.

3.2.3 Utdanning av funksjonærer
Alle grener skal ha et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte
funksjonærer for å kunne ivareta forbundets mål om
kvalitet og kvantitet på arrangementer.
3.2.4 Lederutdanning
Ledere og tillitsvalgte skal gis ett tilbud om utdanning i
12
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NMF for å få ett godt og helhetlig fundament å utøve sine
funksjoner på. Tillitsvalgte på alle nivåer skal videre
stimuleres til å nyttiggjøre seg idrettens lederutdanning.
Prioriterte tiltak
•

Nye ledere og tillitsvalgte skal få en grundig
innføring i idrettens organisasjon nasjonalt og
internasjonalt. De skal også settes inn i NMFs
lover, regelverk, organisasjon, rutiner og
funksjonene i de forskjellige ledd.

•

Ved behov arrangeres det seminar for tillitsvalgte.

•

Håndbok for tillitsvalgte skal oppdateres årlig og
utgis i elektronisk form.

3.3 Anlegg:
Sikkerhet og gode miljøløsninger skal prege
anleggsutviklingen. God planlegging og registrering skal sikre
et tilstrekkelig antall baner og anlegg. Det er særlig viktig at
barn og ungdom har aktivitets- og treningsmuligheter i rimelig
avstand og at vi har anlegg ned internasjonal standard.
3.3.1 Planarbeid og administrasjon
Et sentralt anleggsutvalg skal være rådgivende organ for
forbundsstyret i anleggspolitikken. Anleggsutvalget skal
utarbeide forslag til anleggsplan som skal være et
dynamisk mål- og styringsdokument for forbundet.
Administrasjonen skal ha en støtte- og
sekretariatsfunksjon. Grenene skal være tungt inne i

anleggsspørsmål. Miljø og sikkerhet skal alltid ha høyeste
prioritet.
Prioriterte tiltak
•

Systemer og rutiner for anleggsgodkjenning
tilpasses behov og særpreg i den enkelte gren og
godkjennes av forbundsstyret etter vurdering fra
anleggsutvalget.

•

Koordinering og administrering av forbundets
oppgaver knyttet til anlegg skjer gjennom
forbundskontoret. Bl.a. skal de håndtere bestillinger
av anleggsinspeksjoner og arkivering av relevant
dokumentasjon vedrørende registrerte/godkjente
anlegg.

•

Arbeide for at motorsporten får best mulig uttelling
når det gjelder tildeling av statlige spillemidler til
bygging av idrettsanlegg.

3.3.2 Særskilte anleggsutfordringer
Anleggsplanen skal beskrive status og utfordringer for de
ulike grenene i NMF. Planen skal bygge på en videreføring
av gjeldene kategorisering av anleggstyper innen
motorsporten.
Prioriterte tiltak
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•

•

•

Ett anlegg kan få status som nasjonalt
hovedanlegg for motorsport når det er godkjent for
nasjonale og internasjonale statusarrangement i
minst fem av forbundets grener fra minst to
seksjoner, samt ha god kapasitet til trenings- og
breddeaktivitet.
Ett anlegg i hver av de seks motorsportregionene
kan få status som regionalt hovedanlegg for
motorsport når det oppfyller nærmere fastsatte
kriterier for tildeling av en slik status.
NMF søker å få idrettens og myndighetenes
tilslutning for en plan for å gjøre motorsport mer
tilgjengelig for barn og unge i storbyer og tett
befolkede områder gjennom bygging av minimum
10 motorsporthaller i Norge. Gjennom sterke lokale
motorsportklubber ha stabil drift av anlegg med god
kvalitet som kan møte behovet for trenings- og
konkurranseaktivitet over hele landet.

•

I samarbeid med klubber og grener skal NMF ha en
plan og bistå i utviklingen av konkurranseanlegg
med geografisk spredning egnet for statusløp.

•

Ved å videreutvikle anleggsnettverket og gode
planleggings- og godkjenningsrutiner skal NMF
sikre at alle anlegg tilfredsstiller sikkerhetskravene
og er egnet til de utøverne de er beregnet for.

•

Det skal legges særlig vekt på gode baner og
anlegg tilpasset barneidretten.

•

Ved alle motorsportanlegg skal det legges
avgjørende vekt på å ivareta sikkerheten.

•

Medisinske beredskaps rom ved flest mulig
motorsportanlegg som oppfyller nærmere fastsatte
kriterier.

•

Best mulig klubblokaler og garderobeforhold ved
motorsportanleggene.

•

Fremme motorsportens behov for oppgradering og
vedlikehold av etablerte anlegg.

3.4 Miljø:
NMF skal ta ansvar for miljø og miljøproblemer knyttet til
motorsporten enten det gjelder naturinngrep, anlegg, støy eller
utslipp. I et nært samarbeid med lokale og sentrale organer
skal vi finne gode og balanserte løsninger på
miljøutfordringene som vi innser eksisterer innenfor vår idrett
3.4.1 Anlegg og regulering av motoraktivitet
Ved å etablere et stadig bedre og lettere tilgjengelig tilbud
til befolkningen vil NMF motarbeide ulovlig motorferdsel og
få motoraktivitet inn i regulerte og lovlige former.
Prioriterte tiltak
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•

Arbeide for lover og reguleringer som gir muligheter
for regulert og lovlig motorferdsel i utmark. Dette
gjelder særlig løypenett for snøscooter og områder
for vannjet.

Prioriterte tiltak
•

3.4.2 Støy
Gjennom en god anleggsplan og kontroll av kjøretøy vil
NMF redusere støyplager så langt det er mulig.
Prioriterte tiltak
•

•

Ved etablering og oppgradering av anlegg skal
plassering og støyreduserende tiltak sikre at
støyplager ikke oppstår.
Spre kunnskap om støy og støyreduksjon i
organisasjonen og bidra til gode holdninger hos
utøvere og anleggseiere.

Ha utslipp, forurensing og forsøpling som tema på
arrangørkonferanser og ved kursing av
funksjonærer for å sikre bruk av miljømatter i
depotet, miljøvennlige vaskeplasser,
søppeloppsamling osv.

3.4.4 Fornybar energi
Forbundet skal ligge i forkant av utviklingen når det gjelder
å erstatte fossilt brensel med fornybar energi i
motorsporten
3.4.5 Miljøsertifisering
Alle organisasjonsledd i forbundet skal ta hensyn til miljøet
og bestrebe seg på å redusere utslipp.
Prioriterte tiltak

•

Samarbeide med myndighetene og være
høringsinstans i spørsmål som angår støy.

•

NMF skal bidra til etablering av sertifiseringskrav
for idrett og motorsport.

•

Stimulere til overgang til elektriske kjøretøy der
dette er mulig.

•

Klubber oppfordres til miljøsertifisering.

3.4.3 Utslipp, forurensing og forsøpling
Treninger og arrangementer skal preges av en bevisst
miljøprofil i tråd med NMFs og internasjonale forbunds
miljøregler.

3.5 Markedsføring og informasjon:
Motorsporten skal være godt synlig i mediebildet. Våre idretter
og fremste utøvere skal være alminnelig godt kjent blant folk
flest. NMF skal ha gode og åpne kommunikasjons- og
informasjonskanaler innad i organisasjonen. Intern
15
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kommunikasjon skal i størst mulig grad baseres på
elektroniske medier.
3.5.1 Markedsføring
Massemedias kunnskap om og interesse for motorsport
skal forsterkes ved økt innsats og bevissthet på dette feltet
både sentralt, på arrangør- og klubbnivå og hos den
enkelte utøver.

3.5.2 Intern informasjon
Intern informasjon skal være åpen, tilgjengelig og
utfyllende. Alle ledd i organisasjonen er ansvarlig for både
å oppsøke, lytte til og formidle informasjon, men det
påhviler NMF sentralt et særlig ansvar for å tilrettelegge for
informasjonsflyt og møteplasser for informasjonsutveksling.

Prioriterte tiltak

Prioriterte tiltak

•

NMF skal arbeide aktivt for at aktuelle mesterskap
gis god dekning i massemediene. Spesielt gjelder
dette internasjonale mesterskap.

•

Videreutvikle nettsidene som et sentralt
kommunikasjonssenter der all nødvendig
informasjon skal være tilgjengelig.

•

For å presentere en enhetlig, positiv og
gjenkjennelig profil utad og innad i organisasjonen
skal det utarbeides en profileringsmanual som vil
være obligatorisk og et felles ansvar for alle
organisasjonsledd.

•

E-post skal i størst mulig grad benyttes i
kommunikasjonen mellom sentrale og ytre ledd i
organisasjonen.

•

Alle styrer og komiteer skal referatføre møter og
beslutninger, og referater fra alle organisasjonsledd
skal i prinsippet være åpne og tilgjengelig på
nettsidene. Der personsaker eller andre sensitive
emner er behandlet vil referat kunne unndras
offentlighet og bare foreligge i intern protokoll.

•

Håndbok for tillitsvalgte med oversikt over
organisasjon, regelverk og oppgaver og rutiner skal
holdes oppdatert på forbundets nettsider og trykkes
i nytt opplag når det vurderes som nødvendig.

•

NMFs markedsinntekter skal økes opp mot
gjennomsnittet av norske idrettsforbund. Det skal
jobbes aktivt for å skaffe marked/sponsorinntekter
som en del av inntektsgrunnlaget og NMF skal ha
nødvendig fagkompetanse på dette området. Det
må samarbeides med seksjoner og grener for å
tilrettelegge og koordinere markedsarbeid,
mediastrategi og informasjonsarbeid for å inngå
avtaler med både de enkelte grener, seksjon og
forbund.

3.6 Organisasjon:
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NMF skal være en demokratisk og åpen organisasjon, i
forkant av utfordringene og i stand til å løse oppgavene
effektivt og målrettet. NMF skal være lojal mot idrettspolitiske
føringer. NMF skal fortsatt være ett fleridrettsforbund der
avdelingsforbundene har ansvar for sin idrett. En balansert
vekst og utvidelse skal sikre høy kvalitet på både etablert og
ny virksomhet. Det skal arbeides aktivt for å sikre gode og
forutsigbare rammevilkår for organisasjons- og
aktivitetsutviklingen.
3.6.1 Idrettspolitiske føringer
Organisasjonen skal delta aktivt i det idrettspolitiske
arbeidet på alle nivåer. Forbundet skal følge opp
idrettspolitiske vedtak i NIF og øvrige politiske og
samfunnsmessige føringer. Samtidig skal forbundet aktivt
påvirke idrettspolitiske vedtak til beste for utviklingen av
idretten generelt og motorsporten spesielt.
Prioriterte tiltak
•

•

En stigende andel av forbundets midler skal gå til
den aktive idretten (grenenes arbeid,
grenovergripende prosjekter rettet mot utøver og
utvikling, toppidrettsarbeid, integrering, kvinneidrett
osv.)
Gjøre organisatoriske grep som berettiger
forbundet til øremerkede midler avsatt til
idrettspolitisk prioriterte områder.

•

Følge opp krav om kvinne- og
ungdomsrepresentasjon i idretten.

•

Motorsporten i vårt forbund skal være fri for doping.
Vi skal informere bedre, sørge for dopingkontroller
på stevner og arbeide tett med Antidoping Norge.

•

Arbeide for økt generell forståelse for at idrett og
rusmidler ikke hører sammen. Ha helt klare regler
om rusfritt miljø i tilknytning til aktiviteter for
ungdomsklassene, og etterleve restriktive regler for
alle som er ledere ved internasjonale og nordiske
mesterskap.

3.6.2 Organisasjonskultur
NMF skal ha en organisasjonskultur som tar utgangspunkt
i frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal
preges av idrettens verdigrunnlag: Idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet.
Prioriterte tiltak
•

Verdiene som er nedfelt i § 1 i NMF sine lover skal
alltid tas med i utdanning av utøvere, trenere,
funksjonærer og ledere og prege arbeidet fra
klubbnivå til landslag.

•

Diskusjoner og uenighet om sak er flott.
Personangrep bryter med vårt verdigrunnlag.
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3.6.3 Administrasjon
Forbundsadministrasjon skal være et ressurssenter for å
ivareta utviklingsoppgaver og daglig drift av forbundet.
Generalsekretæren skal innenfor de rammer
forbundsstyret fastsetter holde oppe et kompetent fagmiljø
for å ivareta merkantile, idrettsfaglige og andre oppgaver
som er viktig for å kunne legge til rette for best mulig
utvikling for norsk motorsport.

gjennom gode IT-løsninger, lisenshåndtering,
rådgivning, veiledning osv.

Prioriterte tiltak

3.6.4 Internasjonalt arbeid
NMF skal delta aktivt i det internasjonale
tillitsmannsarbeidet og følge opp styrevedtatt plan for
internasjonalt idrettspolitisk arbeid. Økt innflytelse i de
internasjonale organisasjonene NMF er medlem av
tilstrebes.

•

Prioriterte tiltak

•

•

Administrasjonen skal ha en støttefunksjon for
forbundet sin sentrale idrettspolitiske organisasjon.
Den skal forestå tilrettelegging og saksbehandling
for forbundsstyret og avdelingsforbundsstyrene.
Administrasjonen skal ivareta de prioriterte
fagoppgaver og bistå fagutvalg, arbeidsgrupper etc.
som forbundsstyret oppnevner.
Administrasjonen skal holde løpende kontakt med
offentlige instanser, norsk idrett, internasjonale
organisasjoner og andre som er viktige for drift,
rammevilkår og fremme av NMF sine interesser.

•

Administrasjonen skal håndtere prosjekter som er
viktige for motorsporten.

•

Administrasjonen skal bidra til utvikling av gode
systemer og rutiner for gjennomføring av aktivitet

•

Det må utvikles hensiktsmessige kommunikasjonsog samarbeidsløsninger mellom internasjonale
representanter og forbundets styrende organer.

•

Internasjonale representanter skal rapportere
skriftlig om sitt arbeid og utvikling i de
internasjonale forbundene.

3.6.5 Økonomi
Inntektene til forbundet skal i hovedsak komme fra statlige
tilskudd, medlemsinntekter og kommersielle
samarbeidspartnere. Driften skal være så effektiv som
mulig bl.a. ved å utnytte mulighetene i datasystemer og
elektroniske media slik at en større andel av inntektene
kan gå til den aktive idretten. Formålsbasert budsjettering
og regnskap skal tilstrebes innenfor de rammene NIFs
kontoplan setter.
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Prioriterte tiltak
•

Effektive dataløsninger skal brukes til
medlemsregistrering, rapportering og andre
oppgaver.

•

All fast rapportering skal skje elektronisk
(stevnerapporter, jury rapporter, etc.)

•

Styrer og utvalg skal redusere driftskostnadene ved
å benytte telefon og elektroniske medier i sitt
arbeid.

•

Større investeringer skal vurderes aktivert i
regnskapet.

•

Arbeidet for å skaffe markedsinntekter skal
fortsette.
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