
 

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:    Arbeidsgruppa MX     Side    1   av      1 

Forslagsstillers navn:  Geir Øyen     Gren:      MX 

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

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

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Spesialreglementet MX. Paragraf 16.3. 
 
Utøvere som, på grunn av høyde, er for lange til å få en sikker kjørestilling på en 85 ccm, kan 
etter fylte 13 år søke dispensasjon til å trene og kjøre løp med en sykkelstørrelse større. 
Søknaden må være godkjent av en trener med minimum trener 1 kompetanse som kan se og 
bekrefte at utøveren er for stor i forhold til en 85ccm. Godkjent søknad skal alltid fremvises på 
lik linje som medlemskort og lisens. 

Begrunnelse: 

En problemstilling som ofte dukker opp om dagen er at i dagens samfunn blir ungdommen stadig 
større. Og noen av de kjører cross. 
Vi ønsker å tenke på utøverens sikkerhet. derfor ønsker vi å endre på reglementet slik at hvis 
utøveren er uforsvarlig stor i forhold til en 85 ccm, kan han søke om å få klasse opp til en 125 ccm fra 
fylte 13 år, for å kjøre løp i 125 klassen. Søknaden må være godkjent av en trener med minimum 
trener 1 kompetanse som kan se og bekrefte at utøveren er for stor i forhold til en 85ccm, før den 
sendes til grenleder.  Blir søknaden godkjent for opp klassing kan man ikke klasse ned igjen.  

 
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


 

16.2 Klasser 
De godkjente klassene er som følger: 

Klasse Kubikk Alder Beskrivelse 

MX 

Rekrutt 

65/85ccm 11 – 12 år  

MX85 85 ccm 2takt /150 ccm 4takt 13 – 15 år* Førere i denne aldersgruppen skal ikke 

kjøre i heat sammen med øvrige klasser 

(størrelse sykler, klasser) 
Utøvere med dispensasjon etter paragraf 16.3 

kan kjøre her. 

MX 

Junior 

125 ccm 2takt Fra det året en fyller 

14 til og med det 

året en fyller 18 

Utøvere med dispensasjon etter paragraf 16.3 

kan kjøre her. 

MX 2 Inntil 144 250ccm 2takt og fra 

175ccm til 250ccm 4takt 

Fra det året en fyller 

15 år 

 

MX 1 
Open 

Inntil 250 500ccm 2takt og fra 

290 250ccm til 450 650ccm 
4takt 

Fra det året en fyller 

16 år 

 

MX 3 Inntil 500ccm 2takt og fra 

475ccm til 650ccm 4takt 

Fra det året en fyller 

16 år 

 

MX 
Jenter 85 

85 ccm 2takt /150 ccm 4takt 13 – 15 år* Utøvere med dispensasjon etter paragraf 16.3 

kan kjøre her. 

MX 
Damer 

Inntil 250ccm 2takt og fra 

175ccm til 250ccm 4takt 

Alder følger ccm 
størrelsen på sykklen 
som i MX Junior og 
MX 2 klassene.* 

Utøvere med dispensasjon etter paragraf 16.3 

kan kjøre her. 

Old Star 
Damer 

Fra 125 2t. 250 4t. Fra det året man 
fyller 30 år. ** 

 

Old Star 
30 – 40 år 

Fra 125 2t. 250 4t. Fra det året man 
fyller 30 år til året 
man fyller 40 år. ** 

 

Old Star 
40 – 50 år 

Fra 125 2t. 250 4t. Fra det året man 
fyller 40 år til året 
man fyller 50 år. ** 

 

Old Star 
50 – 60 år 

Fra 125 2t. 250 4t. Fra det året man 
fyller 50 år til året 
man fyller 60 år. ** 

 

Old Star 
60 – 65 år 

Fra 125 2t. 250 4t. Fra det året man 
fyller 60 år til året 
man fyller 65 år. ** 

 

Old Star 
65+ 

Fra 125 2t. 250 4t. Fra det året man 
fyller 65 år. ** 

 

*For MX Damer og MX Jenter 85 klasse så kan disse kjøre sammen. 

**Old Star klassene kjører samme heat. Kan deles hvis antallet overstiger banens kapasitet. 

Se også Appendiks 01 Teknisk Reglement. 

* På spesielle vilkår kan det gis dispensasjon fra den nedre aldersgrense. Vilkårene 

fremgår av eget skjema «dokumentasjon for trening MX 125ccm», se 

http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer . Dispensasjonen er kun gjeldende for trening og vil 

ikke omfatte såkalte klubbløp! 

 
Utøvere som, på grunn av høyde, er for lange til å få en sikker kjørestilling på en 85 ccm, kan etter fylte 13 år 
søke dispensasjon til å trene og kjøre løp med en sykkelstørrelse større. 
Søknaden må være godkjent av en trener med minimum trener 1 kompetanse som kan se og bekrefte at 
utøveren er for stor i forhold til en 85ccm. Godkjent søknad skal alltid fremvises på lik linje som 
medlemskort og lisens

http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer
http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer
http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer
http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter/dokumenter-skjemaer


 

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:  Arbeidsutvalget AMX     Side  1     av     1  

Forslagsstillers navn:   Geir Øyen    Gren:    MX   

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 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: 

Spesialreglementet paragraf 18.19 og Banereglementet 47.4.3. 

Spesialreglementet paragraf 18.19 Endre teksten etter: Har han først valgt plass, får han ikke endre 

denne. 

Området foran startgrinden skal prepareres av arrangøren på en slik måte at alle utøvere har tilnærmet likt for 

like forhold. Ingen utenom funksjonærer, kameramenn og fotografer får oppholde seg foran startgrinden og 

ingen preparering tillates av føreren eller dennes hjelpere.  

 

 

 

 

 

Utøveren kan preppe på denne siden av 

startgrinden 

 

 

 

 

 

Kun arrangøren kan preppe på denne siden av     

startgrinden. 

 
Bildet er lånt fra Google. 

 

Og Banereglementet 47.4.3. 

Legge til etter teksten: Kjørerne har selv ikke anledning til å preparere området foran startgrinda.  

mailto:nmf@nmfsport.no


 

Ref. FIM standards for motocross circuits og SR MX 18.19. 

 

 

 

 

 

Utøveren kan preppe på denne siden av 

startgrinden 

 

 

 

 

 

Kun arrangøren kan preppe på denne siden av     

startgrinden. 

 
Bildet er lånt fra Google. 

 

Begrunnelse: 

Under sesongen 2019 har det vært noen diskusjoner på startslettene om hva en utøver kan preparere. 

Med dette tillegget så bør enhver tvil være fjernet. 

 

 

 

 
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:  Arbeidsgruppa AMX     Side   1    av     1  

Forslagsstillers navn:  Geir Øyen     Gren:     MX  

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

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

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Spesialreglementet 18.6. 
Følgende utstyr må brukes av utøveren under hele stevnet: 

1 Hjelm 
Hjelmen må tilfredsstille NMFs regler for hjelmer (se teknisk reglement). Hjelmene må være merket med 

en av merkene beskrevet i NMFs Appendix 01 tekniske reglement. Langt hår skal være under hjelmen. 

2 Øyebeskyttelse 
Beskyttelse for øyne må være i henhold til NMFs Appendix 01 tekniske reglement og må brukes fra start av i 

hver trening, kval og heat. Under vanskelige værforhold, så kan føreren ta av brillene, men må kjøre innom 

banedepoet eller «goggel lane» i løpet av neste runde for å få nye briller. 

3 Utstyr og beskyttelsesklær 
Bryst, og ryggbeskytter er påbudt under trening og løp. Denne beskyttelsen må beskytte brystkassen, hele 

ryggen (godt utenfor begge sidene av ryggsøylen). Hansker må brukes fra start av i hver trening, kval og 

heat.  

Klær og beskyttelse må være i henhold til NMFs Appendix 01 tekniske reglement. 

4 NMF Logo 

Førerene kan trykke NMF logo på trøyer og bryst/ryggbeskytter som brukes utenpå trøye. Regler for størrelser 

etc. finnes på nmf sin nettside. https://www.nmfsport.no/assets/files/Grafikk/2018/nmf-profilmanual.pdf 

5 Navn og startnummer 

Førerene må ha et ryggstartnummer som er i henhold til NMFs Appendix 01 tekniske reglement. 

Navnet på føreren skal være på skulderlinjen på ryggen av trøyen og startnummeret skal være synlig på ryggen av 

trøyen. Brukes det ryggbeskyttelse utenpå trøyen så skal etternavn og startnummer være synlig på 

ryggbeskyttelsen.  

mailto:nmf@nmfsport.no
https://www.nmfsport.no/assets/files/Grafikk/2018/nmf-profilmanual.pdf


 

Navn og startnummer skal trykkes i farger som er i kontrast til fargen på trøyen eller ryggbeskyttelsen.  

 

 

 

 

Begrunnelse: 

 

Dette er en tilpassing til FIM reglementet 
 

 

 

 

 
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:    Arbeidsgruppa MX     Side    1   av      1 

Forslagsstillers navn:  Geir Øyen     Gren:      MX 

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

 

 Annet forslag 

  

 

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

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Forskrift for barneidretten i NMF. Paragraf 4.2.1. 
Utøvere som, på grunn av høyde, er for lange til å få en sikker kjørestilling på en 65 ccm, kan 
etter fylte 9 år søke dispensasjon til å trene og kjøre løp med en sykkelstørrelse større. 
Søknaden må være godkjent av en trener med minimum trener 1 kompetanse som kan se og 
bekrefte at utøveren er for stor i forhold til en 65ccm. Godkjent søknad skal alltid fremvises på 
lik linje som medlemskort og lisens. 

Begrunnelse: 

En problemstilling som ofte dukker opp om dagen er at i dagens samfunn blir ungdommen stadig 
større. Og noen av de kjører cross. 
Vi ønsker å tenke på utøverens sikkerhet. Derfor ønsker vi å endre på reglementet slik at hvis 
utøveren er uforsvarlig stor i forhold til en 65 ccm, kan han søke om å få klasse opp til en 85 ccm fra 
fylte 9 år, for å trene og kjøre løp i 85 ccm 10 – 12 år klassen. Søknaden må være godkjent av en 
trener med minimum trener 1 kompetanse som kan se og bekrefte at utøveren er for stor i forhold til 
en 65ccm, før den sendes til grenleder.  Blir søknaden godkjent for opp klassing kan man ikke klasse 
ned igjen. Dette forslaget må videre til Barneidrettsutvalget og Forbundsstyret hvis vi blir enige om 
dette på MSK. 

 
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:  Arbeidsutvalget AMX     Side  1     av     1  

Forslagsstillers navn:   Geir Øyen    Gren:    MX   

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 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: 

Banereglementet paragraf 47.0. 

Tillegg til teksten etter: En baneinspektør har ikke tilgang til å godkjenne anlegg han/hun tilhører. 

For alle nye baner og baner som skal re godkjennes, så skal dette skje med bane godkjenner og minimum to 

utøvere. En elite utøver og en bredde utøver. Alle elementer på banen skal testes godt med tanke på sikkerhet 

og mulighet til å unngå ulykker. Ingen bane skal kunne få godkjenning uten at den er testet. 

 

Begrunnelse: 

Med bakgrunn i den særdeles dårlige utviklingen som har vært i skadestatistikken i MX, så viser dette at 

dagens system ikke er optimalt. Det å kun gå en bane holder ikke for å vise banens egenskaper under løp. 

AMX ønsker derfor å sette inn dette tiltaket for å avdekke mulige faremomenter under bruk av en bane. 

 

 

 

 
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:  Arbeidsgruppa AMX     Side   1    av      1 

Forslagsstillers navn: Geir Øyen      Gren:  MX     

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: 

Spesialreglementet paragraf 20.1. Endre teksten til følgende. 

Alle reglene i Spesialreglementet (SR) for motocross og speedcross gjelder også for NM, 

dersom det ikke er beskrevet annet i dette reglementet. 

 

Minimum deltagerantall i NM er 15 deltagere/startende i hvert løp/konkurranse i en klasse for 

at klassene skal få offisiell status i individuelle konkurranser eller og for at den konkurransen 

skal telle i NM. For NM MX Damer Åpen klasse er krav minimum 10 startene i hver 

delrunde/konkurranse og minimum 15 startende i løpet av sesongen. Tilfredsstilles ikke disse 

kravene får klassen løpet status som Norgescup. 

Begrunnelse: 

På flere NM runder i år, både i Speedcross og vanlig NM, så har det manglet noen få førere i forhold til 

2019 krav om deltagere. 

Arrangøren må da skaffe noen, som aldri kommer til å starte, for å få gyldig status. Dette føles helt feil, og 

skaper en masse unødig arbeide. Det er i tillegg helt unødig å ha disse høye kravene til deltagelse. 

 

 
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:  Arbeidsgruppa AMX     Side   1    av     1  

Forslagsstillers navn:  Geir Øyen     Gren:     MX  

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

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

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Spesialreglementet 18.6. 

6 Øyebeskyttelse 

Beskyttelse for øyne må være i henhold til NMFs Appendix 01 tekniske reglement og må 

brukes fra start av i hver trening, kval og heat. Under vanskelige værforhold, så kan føreren ta 

av brillene, men må kjøre innom banedepoet eller «goggel lane» i løpet av neste runde for å få 

nye briller. 
 

Teknisk reglement 01.65.01 

• Briller – skal benyttes under start trening og heat. (Kan kastes av byttes ut 

etter start) (se også pkt 65.04 og konkurranse reglementet 18.6 punkt 2) 

 

 

 

 

Begrunnelse: 

 

Dette er en tilpassing til FIM reglementet 
 

 

 

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:  Arbeidsutvalget AMX     Side  1     av     1  

Forslagsstillers navn:   Geir Øyen    Gren:    MX   

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 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: 

Banereglementet paragraf 47.4.3. 

Tillegg til teksten etter: Startgrinden skal ha en bredde på minimum 1 meter for hver kjører. Det er ikke 

tillatt å starte i 2 rekker ved NM og NC. 

Det anbefales at området fra startgrind til bakre stopp kant er i betong, eller at det legges rister i 

strekkmetall for å sikre mest mulig like forhold. 

 

Begrunnelse: 

Dette er hva som møter utøverne våre når de kjører utenlands. Greit om hjemlige baner som har 

muligheten, legger til rette for at dette kan trenes på her hjemme. 

 

 

 

 
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:     Arbeidsgruppa AMX Side   1    av      1 

Forslagsstillers navn:      Geir Øyen Gren:    MX   

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: 

Paragraf 15, 15.2.1, 15.2.2 og 16.3 

Under MX Junior. 

Tillegg på teksten: Utøvere med dispensasjon etter paragraf 16.3 kan kjøre her. 

 

 

 

Begrunnelse: 

Hvis forslaget om endring under paragraf 16.3 blir godkjent, så blir dette en konsekvens. 

 
 

 

 

 

 
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:  Arbeidsgruppa AMX     Side   1    av     1  

Forslagsstillers navn:  Geir Øyen     Gren:     MX  

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

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

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Spesialreglementet 16.4. 

16.2 Lisenser 
For å kunne delta i konkurranser må deltakerne ha gyldig internasjonal eller nasjonal lisens. 

Innehavere av treningslisens kan løse en engangs nasjonal lisens for en konkurranse. 

For å løse lisens må man gjennomgå NMFs godkjente lisenskurs og bestå en teoretisk prøve og en praktisk 

kjøreprøve. Se www.nmfsport.no for mer lisensinfo. 

 

Begrunnelse: 

 

Dette er en tilpassing oppdaterte lisenser 
 

 

 

 

 
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:      Arbeidsgruppa MX Side   1    av     1  

Forslagsstillers navn: Geir Øyen      Gren:      MX 

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 Annet forslag  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Systemet for startnummer endres for å tilpasses klassen MX Open. 

Det vil være en nummerserieserie, 1 – 999, som gjelder for klassene MX2, MX1, MX3, Junior og MX 

Damer. 

Fargene skal allikevel være i henhold til Teknisk reglement. 55.12.02. Da vil vi unngå at det stiller to 

førere i MX Open med samme startnummer. 

Startnummer 1 er forbeholdt fjorårets vinner av klassen MX Open. 

Fordelingen av startnummeret vil skje ved at de utøverne som kjører i EM og VM får en periode til å 

velge nummer først. Dette for å kunne tilpasse sitt Nasjonale nummer til det nummeret de er tildelt fra 

FIM eller FIM Europe. 

Etter denne perioden åpnes reservasjon av startnummer for alle. 

Prisen for kjøp av startnummer foreslås økt til kr. 200.- for å kunne opprettholde støtten. 

Begrunnelse: 

Det har under flere løp i år vært problem at utøvere som stiller i MX Open kommer med samme 

startnummer på syklene. Skaper ekstra arbeid for arrangør og nytt startnummer må tapes på syklene. 

Det gir også vesentlige økte kostnader for utøverne som kjører utenlands når de må ha enda flere 

plastsett, dekaler og trøyer for å takle ulempen med å ha forskjellige startnummer i de forskjellige løpene. 

 
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 

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:   Arbeidsgruppa AMX    Side   1    av      1 

Forslagsstillers navn: Geir Øyen      Gren:  MX     

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

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

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Forslag på komplett SR. 

Alle endringer fra 2019 står med rødt. 

De fleste av forslagene er listet opp på egne forslag 

 

 

 

 

 

Begrunnelse: 

 

Legger ved komplett SR, i tilfelle det er glemt å lage et eget forslag på noe.  

I tillegg er det flere små rettelser som ikke endrer en regel eller paragraf. 
 

 

 

 

 
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
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Vedlegg Lunner:  
 

 

 
Forslag til NM/nordisk runder i MX motocross. 

Lunner 09.09.2019 
 
 
Styret i Lunner motorsport ønsker å legge inn forslag ang NM/Nordisk runder i MX motocross, da 
vi ser at det er mange utøvere som velger bort NM av forskjellig årsaker. Dette synes vi er veldig 
leit for sporten. Vårt mål er å få flere utøvere til å melde seg i NM/Nordisk. Tanken er å lage NM 
uke. 
 
Tid: 

• Uke 26 hvert eneste år. Fra lørdag (uke 25) til fredag i uke 26. Bruker samme tidsskjema 
som er i dag på NM.  
- lørdag og søndag i uke 25 kjøres det løp  
- Hviledag/reisedag mandag i uke 25 
- tirsdag og onsdag i uke 26 kjøres det løp 
- Hviledag/reisedag torsdag i uke 26 
- Fredag og lørdag i uke 26 kjøres det løp. 

Begrunnelse: 

• Bruker kun 2 helg for å arrangere 3 runder. Sverige har noen lignende og har fått veldig 
bra tilbakemelding at det fungerer. 

• Valget til utøvere er lettere pga det ikke kommer på helg som SM, VM og EM går.  

• Så kan det være en avslutning med premie utdeling på kvelden lørdag. 

• Samlet påmeldingsavgift for alle rundene uten at det koster for mye pr utøver. 
 
Hvor i Norge: 

• Norge er et langt land og det må deles i 4 region som øst, vest, midt Norge og nord 
Norge. 

• Reisevei skal ikke være mer en 5/6 timer reisetid i den regionen NM uken går i. 
Samarbeid: 

• Alle utøvere fra 13 år kan melde seg på og ha en uke ferie i den regionen. 

• Arrangøren klubber i den regionen må søke hvert fjerde år for å arrangere NM. 
 
Arrangør klubbene får tett samarbeid med de andre klubbene som skal arrangerer løp i samme 
uke. De kan også hjelpe hverandre angående funksjonærer.  

• Samarbeid med NMF for at klubbene skal klare gjennomføre NM uke. 
 
  



 

 

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: Hemnes Motorsportsklubb      Side 1      av 1   

Forslagsstillers navn:       Gren: Motocross      

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: 

NM gjennomføres med 2 eller 3 runder (fortrinnsvis 3) på ulike baner i løpet av en periode på 9 dager i 

skolens sommerferie. Forslag til gjennomføring ved tre runder er at 1. runde kjøres lørdag/søndag, 2. 

runde tirsdag/onsdag og 3. runde påfølgende lørdag/søndag. Da vil man få kjørt tre runder på 9 dager, 

med tid til forflytning til neste bane i mellom rundene.  

 

Begrunnelse: 

Hovedbegrunnelsen er å gi førere fra hele landet en større reell mulighet til å delta i NM. Ved å legge NM-

løpene til en periode på 9 dager i skoleferien vil utøvere og støtteapparat få en lavere belastning ved 

deltakelse i NM, både i form av tid, kostnader og behov for fri fra jobb.  

 

I tillegg vil en slik løsning legge beslag på to helger, i stedet for tre, i en ellers hektisk løpssesong. Dette 

gjør planleggingen enklere for de regionale cupene, og i forhold til internasjonale løp det er naturlig for 

norske utøvere å delta i som en del av deres satsning.  
 

 
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

