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Motorsportkonferansen Gardermoen: 7.11-2015
Ordstyrer og referent: Axel Dalen

Referat
Nr

Sak

Aksjon

Kommentar

Innkommende sak fra grenleder:
AD
1

Overgang til homologiserte 60hk i klasse V-60 fra 1.1.2017.
Det vil være tillatt med 50hk totakter ut 2016.
Det var full enighet om at saken skulle innføres, saken fremmes for
seksjon styret.
Innkommende sak fra grenleder:

2

Overgang til homologiserte 115hk i klassen 3B fra 1.1.2017
Det vil være tillat med 90hk totakter ut 2016.

AD

Det var full enighet om at saken skulle innføres, saken fremmes for
seksjon styret.
Ny klassekontakt for klasse V-60, blir fra sesongen 2016
Henriette Halvorsen.
3

AD

Inge Lund fortsetter som klassekontakt for klassene 3A & 3B
Jan T Braaten fortsetter som klassekontakt for klasse 3C.
Det ble tatt opp at det bør lages en handlingsplan for rekruttering /
treningssamling innen offshore V-60 for sesongen 2016.

4

Her sa Andreas Gundersen, Jørn Vibeto, Øystein Haugenes og Axel
Dalen seg villige til å danne en arbeidsgruppe som jobber med utarbeidelse av en handlingsplan for 2016

JV. AG
AD.ØH
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6

7

Sak
Aksjon
Det var også enighet om at V-60 FB siden bør oppdateres
med kontakt info til klubber samt kontakt info til de forskjellige klassekontaktene for klassene.
AD
Dette burde gjøres også på NMF sin hjemmeside slik at det
er lettere for «NYE» å finne frem til de rette kontakt personene for eventuelt å starte med offshore.
Axel tar seg av dette.

Kommentar

Det ble etterlyst tilgjengelighet for å kunne kjøpe offshore
vester nytt, og her kunne Øystein Haugenes opplyse at TRK
har mål om å kjøpe inn minimum 10-12 vester for videresalg
ut i miljøet. De ønsker også å få forhandlerstatus slik at det
ØH
blir enklere for den enkelte utøver å skaffe seg godkjente
vest.
TRK tar også kontakt med andre klubber om der er ønske
om å bestille.

Grenleder informerte om at han holder på å utarbeide et nytt
Classic reglement som tas i bruk i 2016 sesongen, dette
grunnet at der ikke har forelagt noe spesifikt reglement tidligere.
Dette er under utarbeidelse av grenleder.

AD

Grenleder gikk muntlig igjennom terminlisten om søkte løp i
2016, grunnet problemer i forbundet foreligger ikke terminlisten skriftlig enda.
8
Grenleder gikk også igjennom ang litt om hva som «skjer» i
2016 sesongen, om VM NM osv.
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