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1. Ledelse av grenen  
I 2018 ble Anita T. Sæther valgt inn som grenansvarlig for sesongene 2019 og 2020. Etter en 

turbulent vinter 2018/vår i 2019 endte det med at alle tillitsvalgte trakk seg fra sine verv. Det 

ble holdt et ekstraordinært ting, og her ble Arne Viken valgt inn som grenansvarlig for den 

resterende perioden med Raymond Olsen som varagrenleder.  

 

 

2. Sesongrapport Minimoto 
 

Både Sverge og Danmark rapporteres det at dette er eneste området med sterk økning av 

medlemmer. De ser på klassen som en viktig rekruttering til de større klassene. Den største 

klubben i dag er Oslo MK som har mer eller mindre faste treninger på Gardermoen. 

Stavanger Roadracing driver også med minimoto og har i øyeblikket en håndfull deltakere.  

Om man får opp aktiviteten på minimoto så kan det høste positive ringvirkninger. Foreldre 

blir involvert i sporten på ett tidlig stadium. Grenen får rekruttert unge utøvere som kan 

stige i gradene og dermed ha ett høyere nivå enn om de skulle kommet inn som 

ungdommer/voksne. 

 

3. Sesongrapport Supermotard 
I Supermotard finnes det i øyeblikket ubrukte muligheter. Dette kan kjøres på ett stort antall 

baner rundt i hele landet og er derfor en sport som det er verdt å se nærmere på. En bedre 

rekruttering bør være mulig. 

Sporten har hatt en nedadgående trend siden 2014. En av grunnene kan være at miljøet er 

for løst organisert og samarbeidet på tvers av klubbene mangler. Her trengs det å se på hva 

som trengs av resurser for å få sporten opp og frem.  Det har ikke vært muligheter å følge 

opp sporten til nå i år. En kartlegging av miljøet og potensiale bør gjøres. 
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4. Sesongrapport Classic Racing Club 

4.1. Organisering 

Norsk Classic Roadracing administreres i hovedsak av Classic Racing Club med Tor Henning 

Molstad som representant for NMF Roadracing.  

 

4.2. Løp 2019 

I Classic RR har det vært 6 løpshelger fordelt utover sesongen: 
 

- Botania ring, Finland  

- Vålerbanen, Norge 

- Anderstorp, Sverige 

- Sviestad, Sverige 

- Karlskoga, Sverige 
 

Deltagelsen i Classic sine arrangementer har vært en god del høyere enn i moderne RR. 

Dette på tross av at antall lisenser kun er 87, noe som er vesentlig mindre enn moderne RR. 

Hovedgrunnen til høyere deltakelse under disse arrangementene er at utøvere fra 

nabolandene (hovedsakelig Sverige, Danmark og Finland) deltar i mye større grad enn i 

moderne RR. En god ide for fremtiden er et bedre samarbeid og en bedre kommunikasjon 

mellom nabolandene innen grenen moderne RR. Dette vil kunne gjøre det lettere å 

konkurrere på tvers av landegrensene, og vil være med på å styrke sporten og heve nivået i 

Norsk RR. 
 

5. Drift av grenen 2019 
Nyvalgt grenleder har opplevd det som problematisk å overta grenen kun få uker før første 

NM runde gikk av stabelen. Den største utfordringen har vært å få tilgang til både skriftlig og 

muntlig informasjon om hva som må gjøres, og hvilke avtaler som har vært inngått.  

Det har heller ikke lyktes å få tilgang til tidligere mailer noe som har ført til at alt av 

korrespondanse fra før mai 2019 er ikke-eksisterende. 

Derfor har denne sesongen blitt preget av å prøve å pusle sammen ett bilde på hva som må 

gjøres og hva som er gjort.  

Ett par problemområder har imidlertid dukket opp: spesialreglement, organisering, 

funksjonærer, jurymedlemmer, kostnader ved å arrangere NM runder, seriepåmelding og 

salg av startnummer. 
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5.1 Skriftlige planer  

Hver gang det blir bytte av ledelse i grenen så er man avhengig av å få videreformidlet all 

informasjon muntlig. Slik byttet ble i år så har dette ikke latt seg gjøre og man står bortimot 

på bar bakke. Ekstremt mye tid går bort i å sette sammen ett bilde av hva som er gjort, hva 

som må gjøres og hvem som har informasjon om hva. 

Med bedre rutiner for hvordan man skal behandle planer og informasjon, kan dette unngås. 

Eierskap til mailer og avtaler bør også ligge til NMF slik at disse blir i forbundet og ikke går 

tapt. 

Av skriftlig informasjon om konkrete prosjekter er dette det som er overlevert: 

 

Handlingsplanen, referater fra MSK og Arrangørkonferansen samt budsjett med 

handlingsplan er utgangspunkt for arbeidet.  Handlingsplan og referater ligger på nett. 

 

MC-id: Brukere og administratorer må opprettes hos Hans Brånalt. Finner mer info om dette 

i RR mailen mappe MC-id.  

Kort må produseres, enten ved å sende info til Hans eller så har Frank Petersen hatt 

administratorfunksjon og opprettet disse i fjor. Han må i så fall få disse rettighetene. Borg 

har maskin til å produsere kortene. 

 

Adgangskort: 

Ble i fjor bestilt hos Pro Shop.  

 

TV: 

Ingen avtaler er gjort. 

 

Opprettede komiteer: 

Alle opprettede komiteer er opphørt.  

 

U25: 

Ingen samlinger er offentliggjort. 

 

Supermoto: 

Spesialreglement må oppdateres. 

 

 

5.2. Spesialreglement  

Det er store mangler i reglementet. Både i klassereglementet og i delen som omhandler 

teknisk kontroll. Her er det en stor og vanskelig jobb som må gjøres. Om ikke alt blir 
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oppdatert til neste sesong så bør det sørges for at det blir valgt en «retning» man ønsker å 

gå i, dvs. om man skal følge FIM eller lignende.  

 

 

5.3. Organisering 

Mye tid er gått med på henvendelser direkte til grenansvarlig fra utøvere/teammedlemmer. 

Grenen har en utfordring i at informasjon er vanskelig å finne og man må i en del tilfeller lete 

igjennom side på side med referater for å finne ett svar. Da blir det av forståelige grunner 

ofte rettet spørsmål til grenansvarlig. Dette gjør at tiden som kunne vært brukt til å utvikle 

grenen blir brukt til å svare på spørsmål som kunne vært besvart av utøverens klubb. Det bør 

lages en ny kommunikasjonsmodell, som kan formidles ut til medlemmene. 

Om man skal fortsette med dagens modell bør det vurderes om det bør ansettes en 

grenansvarlig på fulltid som blir lønnet for å klare dagens arbeidsmengde på en god måte. 

 

5.4. Funksjonærer 

Per dags dato er det for få aktive banefunksjonærer. Dette gjør avviklingen av NM rundene 

mer utfordrende for arrangørene. Samtidig skaper det ett større press på hver funksjonær 

da de ofte står alene på post og får dermed ikke gjort jobben effektivt nok. De som har stilt 

opp fortjener all heder og ære for den utfordrende jobben de har gjort. Her bør det ses på 

årsaken til mangelen og utarbeides en strategi for å øke antallet aktive banefunksjonærer.  
 

5.5. Jurymedlemmer 

Listen over jurymedlemmer som er tilgjengelige for engasjement på NM rundene er tynn. 
Klubbene bør gå igjennom om de har kandidater som kan utdannes til dette. 
 

5.6. Kostnader ved å arrangere NM runder 

Samtlige av årets NM runder har gått med underskudd. Dette er for noen av 

arrangørklubbene en gjentagende trend og klubbkassene tåler ikke dette i lengden. Det 

jobbes for å kartlegge hvilke faktorer som spiller inn. For NM runden på ACR er det 

sanitetskostnadene som er den tunge faktoren. Disse ligger nesten tre ganger høyere enn 

sammenlignet med f.eks. finalehelgen på Rudskogen. På Rudskogen er baneleien og utgifter 

i forbindelse med banen en av de tunge utgiftene.  

Grenen er helt avhengig av kunnskapen som arrangørklubbene sitter på når det kommer til 

gjennomføring av arrangementer. Her er det viktig å finne gode løsninger så kunnskapen blir 

ivaretatt på riktig måte  
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5.7. Seriepåmelding og startnummer 

Betaling av startnummer ble innført i 2018 for å gi grenen en ekstrainntekt, noe som også 

har blitt videreført til 2019. Seriepåmeldingsavgiften på kr. 1000,- ble også videreført.  

I år var inntekten av startnummer og seriepåmelding øremerket til livesendinger, og 

intensjonen for sesongen 2019 var at det skulle være livesendinger gjennom hele sesongen. 

Det var imidlertid kun livesending av de to siste løpsdagene på siste NM runde fra 

Rudskogen.  

Det var ikke mulig å gjennomføre livesendinger på alle NM runder da det ved overtagelse av 

grenen ikke forelå hverken avtaler eller en realistisk finansieringsplan for dette. Det ble 

utarbeidet en avtale om å sende live fra begge dagene på siste løpshelgen. Prisen for en 

løpshelg er så høy at man må hente inn eksterne inntekter for å realisere en plan om 

livesendinger fra alle løp.  

 

 

 

 

6. Breddeaktivitet – barn/ungdom/kvinner  

6.1. U25 – samling 2019 

På grunn av den turbulente tiden i vinter/våres har det ikke vært noen plan for 

gjennomføring av U25 samlinger i 2019. Det har derfor ikke blitt iverksatt noen samlinger 

denne sesongen bortsett fra en liten samling under NM helgen på ACR. Her holdt Thomas 

Sigvartsen samlingen hvor han gjennomgikk kjøreteknikk og hadde en «trackwalk» på banen. 

Satsning på ungdom er viktig for rekruteringen så det bør ses på muligheter for å videreføre 

U25 samlinger og denne type satsing av fremtidens utøvere.  

 

7. Arrangørkonferansen  
Arrangørkonferansen ble avholdt 2. februar 2019. Referat finnes på nmfsport.no 

 

8. Nordisk møte 
Nordisk møte ble gjennomført på Skype i september. Finland var forhindret i å delta. Tema 

var reglement for de forskjellige klassene, satsningen på minimoto og utviklingen av sporten 

i de nordiske landene. Sverige har noe flere aktive deltakere enn Norge, mens Danmark kun 

http://nmfsport.no/


                Årsrapport 2019 

 

 8 

har ca. 30 som er aktive. Viktig å ha god dialog med de andre nordiske landene og vite hva 

de gjør som er bra for rekruttering i sporten, og hva som ikke er så bra for sporten.  

 

9. Mesterskap 

9.1. Nasjonale konkurranser 

I 2019 har det vært 5 NM arrangementer med totalt 10 runder innen Norges mesterskap, 

Norges Cup og Free for all. Arrangørklubbene har vært Arctic Circle Motorsportklubb, Solør 

MC Klubb, Borg MC Klubb, Viken MC Motorsportklubb og Oslo Motorsportklubb. Disse 

arrangørklubbene innehar mye erfaring og kompetanse, og fortjener ros for alt det gode 

arbeidet de gjør. Uten hjelpen og kunnskapen til disse klubben hadde det ikke vært mulig å 

gjennomføre NM rundene i 2019 sesongen.  

 

9.2. Nordisk mesterskap 

Solør mc klubb avholdt ene runden av nordisk mesterskap mens den andre runden ble 

avhold i Finland. Deltagelsen fra andre land har vært minimal på de nordiske rundene. 

 

9.3. Internasjonale konkurranser  

Det er ikke avholdt internasjonale konkurranser de siste årene, ei heller i 2019.  

Vi har hatt noen norske utøvere som har konkurrert på forskjellige nivåer i utlandet. Det 

finnes nok flere enn de som er nevnt nedenfor så her oppfordres det til å gi beskjed til 

grenen om de man vet om. 

 

Under finalehelgen i det tyske mesterskapet IDM deltok fem norske førere. Alexander 

Nedreskår, Desiree Sterner, Mia Rusten deltok i klassen Supersport 300.  Jonathan Lykke 

Nessjøen og Anton Ueland deltok i Superstock 600. Grenen har støttet disse med kr 5000,- 

per fører. Dette er per dags dato ikke betalt ut, men vil bli det. 

 

Under den nordiske runden i Finland deltok Jonathan Lykke Nessjøen i klassen Superstock 

600. 

 

Ole Bjørn Plassen og Thomas Sigvartsen har kjørt hele sesongen i det spanske mesterskapet.  

Erik Kjuus har som tidligere år deltatt i Manx GP som foregår på Isle of Man. 

Caroline Olsen har deltatt i størstedelen av den amerikanske AMA serien.  
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Støtte til toppidrettsutøvere er gitt til Ole Bjørn Plassen, Thomas Sigvartsen og Caroline 

Olsen som hver har fått kr 25 000,-. Tanken var at ved å støtte disse utøverne så kunne de gi 

tilbake til grenen i form av erfaring og kunnskap, spesielt til yngre utøvere.  

Thomas Sigvartsen har gitt tilbake til grenen ved å stille seg til disposisjon som trener. Noe 

han gjorde på ACR ved å organisere og gjennomføre U25 samlingen der.  

For 2020 sesongen kan en bedre oppfølging av sponsormidler være fordelaktig.  

 

10. Skader i 2019 
I 2019 var det 77 velt, 23 skader er kjent, 3 skader er sendt til IF. Resterende ok eller ikke 

oppgitt. 

 

2018 var det 51 velt, 8 skader var kjent, 16 ble sendt videre til IF 

 

2017 var det 79 velt, 19 skader var kjent, 19 ble sendt videre til IF 

 

Etter en fin nedgang i 2018 så er vi tilbake til omtrent samme resultat som i 2017. En stor del 

av veltene var under første NM runde på Rudskogen og siste NM runde som også var på 

Rudskogen. Begge NM rundene på Rudskogen ble gjennomført på regn. Tilbakemeldinger fra 

førere var at banedekket ble ekstremt glatt på noen steder. Noe som igjen gjorde det 

vanskelig å vurdere grepet. Det pågår en utredning for å finne ut hva som kan gjøres. 

 

 

11. Anlegg og miljø 

11.1. Modell for støymåling 
Det har vært et større prosjekt pågående for å utarbeide en ny modell for måling av støy på 

baneanlegg. Grunnen til dette er fordi dagens modell er gammel og ikke gir ett riktig 

støybilde, som igjen kan føre til at baner kommer dårligere ut enn de burde. Kostnaden for 

analysen er delt mellom flere aktører og RR har støttet prosjektet med kr 15 000,- 

 

11.2. Godkjente baneanlegg 

Av baneanlegg har vi per dags dato tre godkjente baner i Norge. 

- Arctic Circle Raceway  

- Vålerbanen 

- Rudskogen 
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Alle disse banene har fått fornyet godkjenningen i år. ACR og Rudskogen har fått 

godkjenning A og B, mens Vålerbanen har fått godkjenning B.  

 

 

11.3. Prosjektering av nye baneanlegg 
Det er for tiden fem kjente prosjekter under utvikling: 
 

- Fjord Motorpark 

- Telemark ring  

- Lillesand Motorsenter 

- KNA Raceway 

- Hell Arena 

 

Grenen har dessverre ikke hatt mulighet for å oppdatere seg på fremdriften av alle fem 

prosjekter.  

Av disse prosjektene er ut ifra det vi vet KNA Raceway det anlegget som er nærmest en 

realisering. Rammebetingelse for bygging hos kommune er på plass. 400 mål er grovplanert 

og klar for nødvendig infrastruktur. Forhåndstilsagn om spillemidler er i orden. Siste som må 

på plass er mellomfinansiering fra bank til tippemidlene blir utbetalt.  

Byggestart er anslått til å kunne begynne på nyåret og baneåpning 2021. 

 

Fjord Motorpark har blitt en del utsatt i forhold til tidligere forespeilet. Forsinkelsen er 

hovedsakelig knyttet til utredning av området i forhold til verdi og støy. Prosjektet er godt 

kartlagt både med tanke på byggingen og bruken av det ferdige anlegget. Arbeidet med 

baneprosjektet pågår for fullt og den foreløpige prognosen antyder at det er mulig å 

begynne første byggetrinn i 2021-2022. 

 

De andre prosjektene er grenen ikke oppdatert på og vet således ikke status på.    

 

 

 

12. Lisenser  
I 2018 var det totalt 735 lisenser mot 671 i 2019. En nedgang på 64 lisenser. Antall aktive 

utøvere i RR er vesentlig mindre enn antall lisenser.  

Det er også en stor del som tar lisens kurs hvert år, men som ikke løser inn lisens. Årsaken til 

dette bør utredes. 
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12.1. Fordelingen av lisenser i 2019: 

 

 

12.2. Lisensutvikling fra 2018 til 2019 

 

12.3. Supermoto 

 

Supermoto hadde i 2019 en total på 148 lisenser mot 167 i 2018. 

 

- Internasjonal: 21 

- Voksen (fra 20 år): 52 
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- Treningslisens: 64 

- Ungdomslisens: 8 

- Barn: 3 

 

13. MITA 
Det er kommet tilbakemeldinger fra utøvere som benytter seg av Mita-systemet at det er et 

tungvint system å benytte seg av, og at lite informasjon om hvordan det best kan brukes er 

gitt. 

 

 


