
 

 

Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb: Grenleder rundbane    Side       av       

Forslagsstillers navn: Jarle Hagane       Gren: Rundbane      

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 Grenens handlingsplan og/eller budsjett 

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

 Annet forslag 

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Innføre en form for RaceWeekend som de bruker i Finland 

Dette er en gruppe som reiser rundt og har all praktisk gjennomføring av ett løp og det er lokal klubb som stiller 

plass og mannskap til disposisjon. Denne gruppen ordner alt av sikring, økomomi, premiering, stevneledelse, alle 

dømmende posisjoner. Alle klubber som skal kjøre løp betaler en sum penger inn til NMF (arrangørgruppe) 

Lokal klubb har også mulighet til å selge egne sponsorer, kiosk etc 

 

Denne gruppen må ha en leder og en nestleder som hoder i alt fra a til å sammen.  

 

Det må være to personer som har tid, lyst og kunnskap til å gjennomføre ett slikt konsept. 

 

 

Begrunnelse: 

Grunnen til dette forslaget er at vi ser klubbene sliter med å klare å arrangere løp og det har blitt færre og færre 

løp de siste årene. Så om vi skal klare å få opp kvaliteten på løpene igjen på ett godt nok nivå tror jeg dette er 

veien å gå.  

Noen klubber har bra kontroll og har kvalifiserte mennesker, mens andre sliter både med mannskap og 

kvalifiserte mennesker   

 
 

 

 

 

mailto:nmf@nmfsport.no


 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb  Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

  

mailto:nmf@nmfsport.no


 

 

Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb: Grenleder rundbane    Side       av       

Forslagsstillers navn: Jarle Hagane       Gren: Rundbane      

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 Grenens handlingsplan og/eller budsjett 

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

 Annet forslag 

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

Nytt pkt i SR 
Det skal filmes med drone i alle løp, starten og så mye som mulig av løpet med minst en drone 
 

 

Begrunnelse: 

Det har vist seg ved flere anledninger at det har blitt diskusjoner om en situasjon pga at noen har stått på land og 

filmet selv. Men med dommere ute på banen har dette sett helt annerledes ut og om man da har en drone som 

filmer mere ovenfra vil man få en helt annen oppfatning av hele situasjonen og det er mye enklere og ta riktige 

avgjørelser.  

 
 

 

 

 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb  Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 
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Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb: Grenleder rundbane    Side       av       

Forslagsstillers navn: Jarle Hagane       Gren: Rundbane      

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 Grenens handlingsplan og/eller budsjett 

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

 Annet forslag 

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

3 NORGESCUP RUNDBANE Det kan kåres en Norges-cup vinner i alle klasser, det skal 
fremkomme av søknad om stevne hvilkene klasser det skal kjøres. Av totalt gjeldende stevner 
skal ett strykes. Om det kun er 2 løp i en sesong som kjører NC skal begge telle, det skal være 
minst 3 båter påmeldt i en klasse ved påmeldingsfristen og 3 til start i løpet. Det må være 5 unike 
utøvere i en klasse i løpet av sesongen for at det skal bli utdelt NC pokaler. For 
trening/kvalifisering gjelder, se §4. Ved flere heat på en dag skal det være minimum 45 min. 
mellom heatene. Poeng i enkeltheat i henhold til UIM § 317.01. Poeng tildeling sammenlagt skal 
være: ihht UIM §307.01 Serie løp 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 20- 17-15-13-11-9-7-5-4-
3-2-1.Førere som etter endt sesong havner på samme poeng skilles som følger: - Flest vinnende 
løp deretter flest 2 plasser osv. Om det ikke kan skilles på løp skal det sees på best Qualifisering 
 

 

Begrunnelse: 

Dette er en oppklaring og justering ihht UIM 

 
 

 

 

 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb  Styrebehandlet i 

klubb 
 

mailto:nmf@nmfsport.no


 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 
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Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb: Grenleder rundbane    Side       av       

Forslagsstillers navn: Jarle Hagane       Gren: Rundbane      

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 Grenens handlingsplan og/eller budsjett 

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

 Annet forslag 

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

5.2 TEKNISK ETTERKONTROLL Grenleder må senest 3 uker før et NM oppnevne 2-to personer 
som er ansvarlig for teknisk etterkontroll. Navn på teknisk og ettertekniske kontrollører skal 
fremgå i program for stevnet. Etterteknisk kontroll skal minimum utføres av vinneren, forøvrig 
etter UIMs regler Teknisk komité skal sette opp personer som skal gjennomføre dette etter UIMs 
regler.  
 

 

Begrunnelse: 

Vi har en teknisk komite som gjøre disse tingene i dag så dette er bare en presisering av reglen 
 

 

 

 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb  Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

 

mailto:nmf@nmfsport.no
mailto:nmf@nmfsport.no


 

 

Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb: Grenleder rundbane    Side       av       

Forslagsstillers navn: Jarle Hagane       Gren: Rundbane      

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 Grenens handlingsplan og/eller budsjett 

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

 Annet forslag 

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

5.1 TEKNISK KONTROLL Alle deltakerbåter må gjennom og bli godkjent av stevnets tekniske 
kontrollør(er). Ingen båter må forlate depotet etter at de er klarert gjennom teknisk kontroll før evt. 
etterkontroll er foretatt og protesttiden er over. Unntak her er hvis motoren plomberes og det 
foreligger tillatelse fra teknisk leder for stevnet. Utskifting av deler i følge UIM § 502 også ved 
reparasjoner. Hvis arrangementet går over flere dager, skal teknisk kontroll gjennomføres hver 
dag. på de båtene som evnt har vært ute av depot. Det skal også gjennomføres ny kontroll om 
båten har vært utsatt for en ulykke.   
 

Begrunnelse: 

Vi har en teknisk komite som gjøre disse tingene i dag så dette er bare en presisering av reglen 
 

 

 

 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb  Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

mailto:nmf@nmfsport.no
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Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb: Grenleder rundbane    Side       av       

Forslagsstillers navn: Jarle Hagane       Gren: Rundbane      

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 Grenens handlingsplan og/eller budsjett 

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

 Annet forslag 

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

Nasjonalt Jollereglement Mini Race 
  

Begrunnelse: 

Jeg foreslår at dette taes ut av SR for rundbane og legges som ett eget dokument da dette også er aktuelt i 

de andre grenene.  
 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb  Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nmf@nmfsport.no
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Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb:    Drammen Sportsbåt Team   Side 1 

Forslagsstillers navn:   Morten Solvang    Gren:      Rundbane 

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

 

 

Arrangere båtrace i Norge 
 
I Norge er vi nå så heldige at båtsporten er i vekst og på vei oppover. For å 
beholde de utøverne vi allerede har og klare å rekruttere nye til sporten er 
vi jo avhengige av å ha noe å tilby. I år har vi i Norgescupen endt opp med 3 
race ( 2 tellende ). 
Skal vi klare å skape vekst så må vi ha et tilbud , vi må ha flere race. 
Dette er vanskelig da så å si alt går på frivillighet ( dugnad ), ser i år at 
flere av klubbene sliter med å få tak i nok nøkkelpersoner og frivillige. Det 
vil nok ikke bli lettere å få tak i disse personene vi trenger framover, så 
mitt forslag da er å tenke «nytt» Se til utlandet, se hva de får til i Finland 
. Der har de startet opp Raceweeknd . Det er en egen organisator som har som 
oppgave å organisere/gjennomføre alle Race i Finland. Ved å innføre dette der 
borte har de klart å snu trenden og sørget for god vekst i rekrutteringen . De 
arrangerer også alle løpene som Internasjonal ordinary event , noe som gjør at 
de får deltagere fra andre land . 
 
 
 
Race organisator Norge ( RON ) 

mailto:nmf@nmfsport.no


 

 
-Fast crew/mannskap som organiserer alle race i norge -Klubbene må vel søke 
inn racet så kommer RON på banen når racet skal arrangeres ? 
-RON sørger for rescue, sette bane og samarbeider med klubb mtp vaktbåter -
Hvem sørger for raceledelse ? OOD , timing osv ,,,, Her bør det være en fast 
«pott»det kan velges fra -Må ha inn en hovedsponsor, mulig dette må ordnes av 
den/de som evnt tar på seg oppgaven -Klubbene må ha mulighet til å ordne med 
lokale sponsorer -Klubbene må ha mulighet til kiosk -Hva skal klubbene bidra 
med økonomisk og organisering ? 
-Hvem kan ta på seg denne oppgaven ? 
-Bør det opprettes en ny stilling til dette ? 
 
Dette er bare et enkelt forslag slik at det evnt kan taes en diskusjon på 
dette 
 
 
 

 

 

 

Begrunnelse: 

 

Få sporten opp og frem  
 

 

 

 

 
 Morten Solvang Leder DST   Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

  

mailto:nmf@nmfsport.no


 

 

Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb:    Drammen Sportsbåt Team   Side 2 

Forslagsstillers navn:   Morten Solvang    Gren:      Rundbane 

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Team Norway 
 
Vi er relativt nye i sporten og har i år vært utenlands og konkurrert. Det vi 
savner når man reiser flere fra samme land er en form for team tøy som viser 
fram landet og laget på en positiv måte. Hvis vi hadde klart å få til f eks t 
shirt og en vindjakke med f eks norsk flagg , Nmf og Uim logo på , så vil 
dette ikke bare styrke samholdet til de som drar men det vil også se proft og 
organisert ut ovenfor de andre landene. 
En utfordring her vil være personlige sponsorer , hva gjør man med det ? 
 
For å få til dette så må det kalles inn til et møte tidlig på vinteren der 
dette blir tatt opp. 
Der må utøvere ( foresatte) gi tilbakemelding på hvilke race i utlandet de 
tenker å delta på slik at man får en oversikt på hva som må bestilles inn av 
tøy. Vet ikke om det er penger til dette i forbundet men observerer at veldig 
mange av de andre grenene som konkurrerer utenlands stiller med team tøy .Vi 
både tror og håper at vi blir flere som kommer til å konkurrere utenlands 
neste år. 
 
Mvh Morten Solvang 
 

 

mailto:nmf@nmfsport.no


 

Begrunnelse: 

 

Få sporten opp og frem  
 

 

 

 

 
Morten Solvang Leder DST  Styrebehandlet i 

klubb 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

  

mailto:nmf@nmfsport.no


 

 

 
 
 



 

 

Motorsportkonferansen 2019 

 

Forslagsfrist: Søndag 13. oktober kl. 23:55 

 
Alle forslag må sendes innen søndag 13. oktober kl. 23:55. Skjema sendes som wordfil og døpes som 

MSKforslag &klubbnavn& &gren& og evt nr hvis klubben har flere forslag. Filen sendes til  nmf@nmfsport.no 

innen fristen. Skriv kun ett forslag per skjema. 
 

Merk: Det er kun klubber som kan sende inn saksforslag, ikke enkeltpersoner. Forslag som er sendt inn 

av privatpersoner vil ikke bli behandlet.  

 

 

OM SAKSFORSLAG  

Merk: Benytt ett forslagsskjema per forslag – Altså, for nytt forslag: benytt nytt skjema.  

Ansvarlig klubb:      Flosta Båtsportklubb Side      1 av      1 

Forslagsstillers navn:      Torstein Skaali Gren:       

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 Regelendringsforslag SR* (* Forslag skal fremsettes med paragraf og ordlyd) 

  

 Til diskusjon 

 

Tekstboksene i tabellen under utvider seg etter hvert som det skrives inn tekst. 

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: Vi foreslår å ta bort NC og erstatte med NM runder. Kjøre NM på lik måte som NC 

gjøres i dag eller med noen justeringer. 

 

 

 

 

 

Begrunnelse: Vi ser at ved NM, da dukker det opp flere båter og NM i år på Songe var et godt eksempel 

på det, med rekord deltakelse. Noen tilfeldigheter kan det og være med jobbsituasjonen til enkelte, men 

dette vil være en god måte å ta sporten et steg videre på. Vi snakker ofte om at vi må være attraktive og vi 

lokker flere til sporten om vi er flere på race. Hvis potensielle båtkjørere ser at det er 10-15 båter til start i 

den klassen han/hun vurderer, så klart det er med på å trigge interessen, etter vår mening. En klasse som 

pr dags dato bør slippe NM runder, er F2 siden de har flere og kostbare VM runder. 

 

Hvor mange løp som kan strykes må diskuteres, men det avhenger av hvor mange løp som blir arrangert. 

Dette vil og gi mulighet for de som ikke kan alle løpene av forskjellige årsaker, til å være med å kjempe 

om NM tittelen.  

 

1-2 løp: begge teller 

3-4 løp: stryke 1 løp 

5-6 løp: stryke 2 løp 

7- : stryke 3 løp.  

Dette er bare et grovskissert forslag 

mailto:nmf@nmfsport.no


 

 
Godkjent innsendt av styreleder i klubb JA  Styrebehandlet i 

klubb JA 
 

Skjemaet skal sendes administrasjonen, nmf@nmfsport.no, innen 13. Oktober 2019 klokken 
23.55 

 
 

 

mailto:nmf@nmfsport.no

