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1. Kursbeskrivelse 

Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) setter krav til at visse grupper 

funksjonærer i motorsport skal være lisensierte. NKR § 9.1.1 og § 12.3 setter 

krav til utdannelse for å få slik lisens. Dette kurset skal dekke det teoretiske 

grunnlaget for utdannelsen. Fagplanen er felles for alle grener innen båt, 

motorsykkel og snøscooter. Etter gjennomført kurs kreves det at man deltar 

som funksjonær under opplæring på konkurranser i egen gren før lisens 

utstedes. Lisensen(e) utstedes for hver enkelt gren. 

 

Kurset gir kompetanse som juryleder etter bestått kurs og praksis fra den 

grenen man søker lisens i. 

 

For radiostyrt motorsport finnes et eget kurs som dekker kravet til 

teoriopplæring for å få jurylederlisens. Dette jurykurset dekker imidlertid fullt ut 

innholdet i det kurset, og vil derfor være godkjent som teorigrunnlag også for 

juryleder i RSM, under forutsetning at man allerede har stevnelederlisens RSM. 

 

Dette kurset bygger på at en er stevneleder, og har hovedvekt på juryens rolle i 

en konkurranse. Det legges stor vekt på å kunne tolke regelverk, og å kunne 

avgjøre saker i henhold til alminnelig praksis og rettsforståelse. 

 

Kurset er av 16 timers varighet. En må delta på hele kurset for å få godkjent 

gjennomføring. 

 

Gjennomført jurykurs vil samtidig være gyldig som oppdatering av 

stevnelederlisensen og eventuelt teknisk kontrollant lisens om eleven innehar 

det. Kurs eller oppdateringer siste kalenderår i en lisensperiode vil gi rett til 

lisens også i påfølgende treårsperiode. Det understrekes at enhver lisensiert 

funksjonær må innhente og oppdatere seg på gjeldende regler fortløpende.  

 

Kompetansen blir tilgjengelig på personlig profil på www.minidrett.no i etterkant 

av kursgjennomføring. Lisensene blir ført i NMFs stevneadministrasjonssystem 

SAS. 
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2. Målgruppe 

Stevneledere som ønsker å kunne gå inn i rollen som jurymedlem i en 

konkurranse, og som etter videre praksis og egnethetsvurdering også være i 

stand til å lede en jury.  

For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år. 

2.1 Forkunnskap 
For å kunne delta på jurykurs må man inneha/ha innehatt stevnelederlisens i 

minst en gren. 

Det forutsettes at deltagerne ved selvstudie før kursstart har oppdatert seg på 

følgende: 

Relevante internasjonale reglementer 

Nasjonalt konkurransereglement 

Sanksjonsreglementet 

Medisinsk reglement 

Miljøreglementet 

Forskrifter for barneidretten i NMF 

Spesialreglement innen egen gren, herunder teknisk reglement og eventuelt 

banereglement. 

2.2 Krav til deltakerne under kurset 
Kurset er et teorikurs hvor man på forskjellig vis aktiverer elevene. For å kunne 

delta må man ha tilgang til nødvendige reglementer og annen dokumentasjon. 

Det kan bli gjort øvelser i datasystemer, så egen bærbar PC med programvare 

for tekstbehandling er derfor en fordel, men nettbrett kan være et alternativ. Har 

man ikke dette, må man ha med alt av nødvendig regelverk utskrevet på papir. 

 

3. Målsetting 

Eleven skal etter endt opplæring kunne bekle rollen som medlem av en jury 

gjennom 

• å ha inngående kunnskap om de regler som regulerer en konkurranse, 
og hvordan man finner frem i regelverket 
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• å kunne inspisere og godkjenne depotområde og baner/løyper/seksjoner 
med tanke på sikkerhet og reglement 

• å kunne kontrollere at konkurransen har alle nødvendige tillatelser og at 
all dokumentasjon er på plass 

• å ha inngående kunnskap om saksbehandlingsregler 
• å være i stand til å gjennomføre en protestbehandling eller en 

sanksjonssak 
• å være i stand til å utarbeide de rapporter som kreves av en jury 
• å kunne håndtere en krisesituasjon 

4. Faglig innhold 

4.1 Jury sammensetning 
Kjenne til personellsammensetning og behov for jury ved de forskjellige typer 

konkurranser  

Være bevisst at juryens medlemmer alene ikke tar avgjørelser, men at alle 

beslutninger skal være formelt fattet. 

4.2 Juryens rolle  
Være orientert om hvilke oppgaver en jury gjennomfører i løpet av en 

konkurranse: 

• Innhold i jurymøtene  
• Godkjenne konkurransedokumentasjonen (løpsmappa) 
• Godkjenne bane/anlegg/seksjoner opp mot sikkerhet og reglement 
• Godkjenne resultatlister når konkurransen er avsluttet 
• Kontroll at arrangementer gjennomføres iht regelverk og alminnelig 

praksis 
• Saksbehandle innrapportert hendelse – protest eller sak fra stevneleder 
• Deltakere må forstå juryens rolle i en konkurranse, og forstå når, og 

eventuelt hvordan, en jury kan gripe inn i stevneleders oppgaver 
• Deltakere må være bevisst at man skal ivareta deltakeres rettigheter like 

mye som arrangørens. 

 

4.3 Juryleders rolle som NMFs miljøkontrollant 
Kunne påse at arrangør gjør nødvendige tiltak og har nødvendig forståelse for 

NMFs regler og retningslinjer for miljø.  
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4.4 Krisehåndtering 
Ha god kunnskap om NMFs krisehåndteringsplan for prosedyrer ved uhell, og 

kunne håndtere henvendelser fra arrangør, media og offentlige myndigheter. 

 

4.5 Saksgang  
• Avgjøre om en innrapportert hendelse skal behandles av juryen, eller om 

det er innenfor stevneleders myndighet. 
• Ved sak mestre prosedyre for korrekt saksgang og dokumentasjon i 

henhold til sanksjonsreglementet 
• I grener hvor det benyttes internasjonalt reglement som en del av 

konkurransereglementet, må deltakerne ha kunnskap om hvordan man 
skiller på hva som gjelder av nasjonale regler, og hva som gjelder av 
internasjonale. 

4.6 Møteledelse  
Mestre møteledelse, inkludert føre referat 

Stevnerapport  

Være godt kjent med krav til stevnerapportens innhold og hva som skal sendes 

inn til NMF.  

4.7 Sanksjoner  
Deltakerne skal etter endt kurs kunne anvende sanksjonsreglementet korrekt, 

og mestre saksbehandlingsprosedyrer i forhold til å: 

• tildele sanksjon  
• saksbehandle protest 
• kjenne saksgang for appell 

4.8 Etiske regler og habilitet 
Deltakerne må gjøres godt kjent med NIFs regler for habilitet (NIF lov § 2-8) og 

NMFs etiske retningslinjer. De de må forstå viktigheten av å fremstå nøytrale og 

troverdige, blant annet gjennom nøytral bekledning og hvordan man under 

stevnet praktiserer sosial omgang. 

Deltakerne må være bevisst at man viser lojalitet ovenfor fattede beslutninger. 

Deltakerne må kjenne til hvordan man håndterer saker hvor et jurymedlem eller 

andre funksjonærer har familie eller andre personer man kan komme i 

habilitetskonflikt med blant deltakerne i konkurransen. 



Fagplan:	Jurykurs	
 

6 

5. Vurdering 

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må være bestått for å kunne få 

lisens. 

6. Praktisk oppfølging for å få lisens 

For å få jurylederlisens kreves det at man har deltatt under opplæring på minst 

én konkurranse i aktuell gren etter gjennomført teorikurs. Man må delta i alle 

juryens gjøremål, inkludert forberedende arbeide og godkjenning av 

bane/løype. Man kan delta som ren gjest under opplæring, eller man kan 

kombinere opplæringen med å være oppnevnt juryrmedlem eller jurysekretær. 

Konkurransens juryleder er ansvarlig for opplæringen, og godkjent praksis 

dokumenteres ved å anføre i stevnerapporten at opplæring har funnet sted. 

Man må selv søke NMF på fastsatt skjema for å få utstedt lisens. 

 

Praksis i én gren kan i enkelte tilfeller også godkjennes som praksis i andre, 

relevante grener. 

 

For å kunne være juryleder på norgesmesterskap kreves det at man i tillegg til å 

ha jurylederlisens deltar på eget jurylederseminar som avholdes av NMF hvert 

tredje år. 

7. Litteratur 

NIFs lov 

NMFs etiske retningslinjer 

Relevante internasjonale regelverk 

Nasjonalt konkurransereglement 

Sanksjonsreglementet 

Medisinsk reglement 

Miljøreglementet 

Forskrifter for barneidrett i NMF 

Spesialreglement og teknisk reglement innen egen gren 
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Eventuelt banereglement innen egen gren 

Markeds- og rettighetsbestemmelser 

Krisehåndteringsplanen 

De enkelte greners arrangørmanualer 

Sjekkliste for jury 


