
Møtereferat Motorsportkonferansen 
2019:  
Quality Hotel River Station Drammen, 9-10.november.  

Tilstede:  
Grenleder Arne Viken, Hannah Arnegard, Hårek Flathaug, Bente Sandem, Henning 
Flathaug, Hans Ottosson, Erik Myrberget, Benjamin Storsveen, Elizabeth Kobberød, 
Anita Pettersen, Frank Pettersen, Anton Ueland, Kent Frode Skjønsberg, Carl 
Berthelsen, Kjersti Pedersen, Anne Marthinsen Tommy Pedersen, Linette Halck, 
Svein Rognmo, Terje Valaker, Kenny Karstensen, Per Brynteson  

Referatpunktene i dette referatet er delt opp i tre typer 
- Orientering – markert med (O) i referatet. Dette er saker det ble informert 

om på møtet, som f.eks. oppdateringer fra grenledelsen.  
- Innspill – markert med (I) i referatet. Dette er punkter som har blitt tatt opp 

på møtet, hvor en fra forsamlingen har kommet med innspill. 
- Diskusjon – markert med (D) i referatet. Dette er punkter som ble diskutert, 

men ikke nødvendigvis ble avgjort på møtet, f.eks. hvilke saker det ønskes å 
fokusere på. 

- Vedtak – markert med (V) eller Vedtatt i referatet. Dette er punkter som ble 
vedtatt, f.eks. hva som skal gjelde og/eller hvordan det skal gjennomføres. 



Agenda 
1. Valg av ordstyrer og referent 
2. Utdrag av Årsrapport  

• Skriftlige planer 
• Skadestatistikk  
• Lisensutvikling  
• U25 
• Økonomi 2019 
• Minimoto 
• Supermotard  
• Classic racing 

3. Drift av grenen  
• Spesialreglement  
• Organisering  
• Funksjonærer 
• Jurymedlemmer 
• Kostnader ved arrangering 

4. Nordisk møte 
5. Internasjonale konkurranser  
6. Modell for støymåling  
7. Nye baner 
8. MITA  
9. Økonomi  
10.Handlingsplan 2019-2020 
11.Grenens tanker 
12.Sikkerhetskomité 
13.Terminliste 2020 
14.Arrangørkonferansen 2020 
15.Innkommende forslag  



1. Valg av ordstyrer og referent.  
Grenleder Arne Viken ønsket velkommen og åpnet grenmøtet med å legge frem 
programmet for de neste to dagene. Videre ble det bestemt ordstyrer og referent 
for møte. 
Ordstyrer: Tommy Pedersen  
Referent: Hannah Arnegard  

2. Utdrag av Årsrapport (O) 

- Årsrapporten for 2019 ble presentert for forsamlingen og gjennomgått. 
Denne rapporten blir lagt ut offentlig, så den ble kun gått grovt gjennom 
med noe innspill fra forsamlingen. 

- Grenleder begynner med å fortelle om hvordan han har opplevd overtakelsen 
av grenen, og han forteller at den har vært preget av lite informasjon og 
veldig lite skriftlig dokumentasjon og avtaler. Det har vært vanskelig å få tak 
i informasjon, og mye av informasjon har vært mangelfulle. Han kunne 
ønske seg bedre rutiner på å få alt skrevet ned.  Skriftlig dokumentasjon er 
ryddig, viktig og ikke minst lettere for personen som kommer etter for å ta 
opp tråden.  

(I)Tommy Pedersen: ønsker at årsrapporten for Supermotard, Classic og Minimoto 
skal innlemmes i årsrapporten for moderne RR. 

Skriftlige planer 

- Overlevering av skriftlige planer har ikke vært optimale, og det er viser seg 
at mye muntlige informasjon som skulle vært skriftlige ikke er det. Pga. 
dette har grenleder brukt mye tid på å finne ut hva som er gjort, hva som 
må gjøres og hvem som har informasjonen om hva.  

Skadestatistikk  

- Grenleder forteller at det er kun tre skader som har gått videre til 
forsikringsselskapet i år. Totalt antal velt under NM arangemang i år var 77. 

- Informerer om banedekket på Rudskogen ettersom veldig mange av krasjene 
har skjedd der i år, drifting med bil blir tatt opp som en av årsakene.  

(D) Kjersti Pedersen v/Borg MCKlubb forteller at Gatebil nødvendigvis ikke er 
problemet til dårlig veigrep på banen, ettersom det ikke er lov og foreligger 
strenge regler for det på internasjonale konkurranse. Men drifting skjer selv om det 
er regler mot det. Det blir tatt opp om det er mulig at feiebilen benytter seg av 
stålbørster for å bedre fjerne laget med gummi som ligger igjen på banen etter 
drifting. Pedersen forteller at tuppene på stålbørstene brekker og blir liggende på 
banen og utgjør et fareaspekt. 



(D) Benjamin Storsveen v/Solør MCKlubb forteller at dette er blitt prøvd på 
Vålerbanen, men at det ligger igjen korte biter av stålbørsten, noe man heller ikke 
har lyst til å ha på banen når man kjører.  

Lisensutvikling  

- Grenleder viser tall på at barn- og ungdomslisens er den eneste typen lisens 
som har hatt vekst i 2019.  

- Debutantkurs: Borg MCKlubb har hatt bedre oppmøte på debutantkurset i år 
enn i fjor. Rundt 140 har tatt lisens, men klubben(e) opplever at man ikke 
får tak i alle disse i forhold til konkurranse.  

- Hva kan gjøres? Det diskuteres ulike faktorer til hvorfor folk tar lisens, men 
som ikke konkurrerer: 

o Økonomi er en viktig faktor  
o Målet er kun å ta lisenskurset, kjøre treninger for å kunne kjøre 

«lovlig fort».  
o Ingen konkurranseinstinkt eller ønske om å drive med konkurranse.  
o Det man hører gjentatte ganger er at flere ikke vil hevde seg i toppen 

og får mye mer igjen for pengene ved å kjøre trackdays, bl.a. mer 
kjøretid.  

U25  

- Pga. en turbulent vår/vinter forteller grenleder at det ikke har vært noen 
planlagte U25 samlinger for 2019 sesongen, men oppfordrer og ønsker at det 
skal bli bedre oppfølging av unge utøvere  

- Det ble starten en trenerutdannelse for de personene som skulle brukes som 
instruktører under U25 samlingene, men denne er ikke fullført. Liste på 
deltakere til trener 1 kurs:  

o Chris Sæther 
o Anita Sæther 
o Bjørnar Sand 
o Ole Bjørn Plassen  
o Tor Erik Plassen 
o Caroline Olsen  
o Linette Halck 
o Thomas Sigvartsen 
Gjenstår 45 timer praksis. Det var foreslått å ha en helg/samling på 
Rudskogen for å gjennomføre praksisen, men det har ikke blitt 
gjennomført.  

- Det ble tatt opp hvem av disse som fortsatt kunne være aktuelle som 
trenere ettersom flere er toppidrettsutøvere/teammedlemmer og kjører selv 
i andre land under sesongen, men man kom ikke til et endelig svar. 

(I)Carl Berthelsen legger frem at det er viktig med en dedikert person som kan 
styre disse samlingene for å få til et best mulig opplegg.  

(I)Arne Viken forteller at det har vært litt forskjellige tilbakemeldinger på hvordan 
U25 har fungert: noen har fått gode tilbakemeldinger og tett oppfølging, mens 



andre har blitt oversett. Trenerne som har deltatt på disse samlingene har ikke hatt 
gode nok retningslinjer for hvordan og hva de skal lære bort. Dette må bli klart 
hvis man skal få til gode samlinger i 2020 

Økonomi 
- Forsamlingen ønsket å gå gjennom grenens økonomi og budsjett mer i 

dybde, og det ble enighet om at økonomi delen skulle tas opp igjen sammen 
med innkommende forslag i diskusjonsbiten etter at grenleder var ferdig 
med sin presentasjon. 

Minimoto  

- Prøve å samarbeide med de andre nordiske landene. Se til Sverige og 
hvordan de gjør det. Mulighet for bred rekruttering i Norge da man kan kjøre 
minimoto på gokartbaner.  

Supermotard  
- Burde være mulighet for god rekrutering av ungdom da supermotard er 

populært.   
- Det er organiserte treninger for supermotard på Trøgstad, flere RR utøvere 

har benyttet seg av dette som alternativ trening denne sesongen.  

(I)Anne Mathisen: Jon Grevæng er en aktiv person i supermotard miljøet på 
Trøgstad, mulighet for å prate/samarbeide med han. Også mulig å prøve 
supermotard man bruker på vei på treningene på Trøgstad, og ikke kun 
supermotard ment for bane. 

(I)Erik Myrberget: Burde prøve å få gjenopptatt supermotard miljø i Solør, da det 
tidligere har vært stort og populært. 

Classic Racing 

- Grenleder forteller at classic racing har et veldig godt samarbeid med de 
andre nordiske landene og noen baltiske land. Veldig liten forskjell fra antall 
lisenser fra år til år.  

- Benjamin Storsveen forteller at startavgiften på classic arrangementene er 
1000.- mindre enn i moderne RR, og at arrangørklubbene nesten alltid går i 
pluss. 

- Hva gjør de som moderne RR ikke klarer? Mulig å se til classic på hvordan de 
gjennomfører arrangementene sine. 

3. Drift av grenen  

Spesialreglement  



- Spesialreglement ble tatt opp og om hvorvidt dette skulle være på engelsk 
eller ikke. Det er behov for at flere skal hjelpe til med dette, og det beste 
hadde vært et mindre og mer konkret spesialreglement.  

- Muligheter for å gjøre det enda mer likt FIM  
- Tanken er at spesialreglementet skal kvalitetsikres av en utvalgt gruppe med 

folk.  

Vedtatt 
- Teknisk klasse reglement for 2021 skal være på engelsk.  

Organisering  

- Grenleder forteller at han har brukt mye tid på spørsmål som kan besvares 
av klubb. Og ønsker en bedre kommunikasjon og samarbeid med klubber så 
utøvere først retter seg til klubben sin angående spørsmål før klubben 
eventuelt henvender seg til grenleder. 

Funksjonærer  
- Klubbene har opplevd store problemer og vanskeligheter med rekruttering av 

nye funksjonærer. De ser at det er de samme funksjonærene som ofte reiser 
til de ulike banene på NM rundene. Det har også vært problemer med å 
skaffe nok funksjonærer til NM rundene. Fortsetter det som nå, vil det ikke 
være funksjonærer til slutt.  

- Arrangørklubbene opplever at de må betale «lønn» og at frivillighet ikke er 
nok.  

(I)Borg forteller at de har hatt mulighet til å gjennomføre arrangementer med nok 
funksjonærer i år, men opplevde det vanskelig å skaffe funksjonærer når det skal 
kjøres torsdag og fredag, som ved finalehelgen på Rudskogen. 

(I)Solør forteller at de opplever det vanskelig å få skaffet nok funksjonærer til NM 
rundene. Det er lettere i classic enn modere. Solør ser at utveien er å betale 
funksjonærene, men problemet blir at de da vil gå enda mer i underskudd. I år har 
Solør betalt med «banedager»; funksjonærer har kommet og gjort jobben under NM 
helgen, og har senere på høsten fått muligheten til å kjøre på Vålerbanen med 
motorsykkelen sin. Dette har blitt positivt mottatt, og skapt veldig god stemning.  

Jurymedlemmer  
- Rekrutering av jurymedlemmer er nødvendig for å få ting til å gå rundt. Det 

er per i dag for få jurymedlemmer enn ønskelig for å få NM rundene til å gå 
rundt. Klubber må rekruttere og kurs må bli satt opp.  

- (Geir Lilletvedt, ?? Kopperud) 
- Jurylederantallet er sårbart, det er ikke det at vi IKKE har folk i øyeblikket, 

men vi er for få til at vi kan være sikre på at vi får gjennomført 
arrangementer. 

Kostnader ved arrangering 



- Alle NM runder har gått i minus 2019. På sikt vil dette gjøre at 
arrangørklubber ikke vil eller ikke har mulighet til å arrangere i fremtiden.  

- Grenleder forteller at det er ulike kostnader knyttet til arrangering hos de 
forskjellige arrangørklubbene.  

(I)Solør forteller at de har 30 000,- utestående for NM runden pga. en juryleder 
feil/administrasjonsfeil. President Emilie Westby skulle sjekke dette opp. 

- Felles for arrangørklubber er at de opplever problemer med å forstå 
utbetaling fra NMF (?) 

Presentasjon av seksjonsstyre med seksjonsstyreleder Cato Karlsen og vara 
Elizabeth Kobberød. 

- Viktige med gode referater for å kvalitetssikre møter hvor man diskuterer 
ulike temaer som gjelder for grenen.  

4. Nordisk møte 

- Grenleder forteller at møtet ble gjort over Skype, og at Norge, Sverige og 
Danmark var tilstede. Finland hadde ikke anledning til å delta. Det ble 
snakket om hvilke reglement man har og utviklingen av sporten. Sporten har 
hatt nedgang i antall utøvere i Norge, Sverige og Danmark.  

5. Internasjonale konkurranser  

- Grenleder fortalte kort hvilke utøvere som har deltatt i ulike internasjonale 
konkurranser i 2019.  

6. Modell for støymåling 

- Grenleder forteller at vi i dag har en gammel metode for å måle støy. 
Banene i Norge i dag er underlagt strenge krav for støy, og da er det viktig at 
målingene som gjort er korrekte. Det utarbeides en ny og bedre måte å måle 
støy på, og grenen har støttet dette prosjektet med 15 000kr.  

7. Nye baner  

- Liste over nye baner ligger under eget punkt i Årsrapporten.  

8. MITA 

- Det er en del misnøye med MITA systemet og det er ikke optimalt. Det skal 
angivelig skapes en ny plattform 



9. Økonomi: 

- Økonomioversikt over 2019 er enda ikke klart, men det ligger an til å gå i 
balanse. Grenleder legger frem skyggebudsjett. Har ikke tall fra etter 
august, noe som gjør det vanskelig å diskutere grenens økonomi under dette 
møte. Dette er tatt opp med president Emilie Westby, som sa hun følge det 
opp. 

- Vanskelig å sette opp nytt budsjett når man ikke har all tall man trenger.  
- Øremerket:  

o U25 og toppidrett  
o Seriepåmelding – hva skal det brukes til? 
o Arrangørene går i minus hvert år- kan arrangørene søke om støtte fra 

grenen? 

(I)Frank Petersen tar opp at det er problematisk å snakke rundt et budsjett når 
man kun har 1/3 tilgang til det.  

(I)Grenleder forteller at han har purret på forbundet for å få tak i alle tall fra 
sesongen, men NMF har vært altfor dårlig til å gi ut informasjon og bilag.  

- Det har vært utbetaling av store pengesummer til enkeltutøvere, UTEN 
dokumentasjon/bilag. Dette kan ikke fortsette. Det har kun vært muntlige 
avtaler rundt dette. Nesten 1/3 av tilskuddet grenen får fra NMF har gått til 
noen få idrettsutøvere uten skriftlige avtaler.  

(I) Erik Myrberget legger frem at sponsormidler må betales som en lønn til 
utøverne. De må gjøre en jobb og fullføre jobben for å få utbetalt lønnen 
(«sponsormidlene). F.eks. til U25 samarbeid.  

- Grenen får 319 000,- i tilskudd, men hva skal vi bruke disse pengene på? 

(I)Solør ønsker å bruke 15% av midler til toppidrett istedenfor 30%, da de har et 
mindre antall toppidrettsutøvere. De har også fokus på at de må gjøre jobben 
først, få betalt etterpå.  

(I)Bente Sandum tar opp dette med at RR er en av de eneste motorsportgrenen som 
ikke bare kan melde seg på i VM og EM, noe forbundsstyre må bli klar over.  Dette 
ettersom en av faktorene for størrelsen på tilskuddet til grenen er basert på antal 
startene til EM/VM. 

(I)Carl Berthelsen legger frem at tilskudd til toppidrettsutøvere har vært delt ut 
dårlig. Det må stilles krav til de som mottar støtte. Dette er enstemmig enighet i 
forsamlingen. 

- Sponsormidler til toppidrettsutøvere må kontrolleres bedre, i og med at det 
nesten er 1/3 av tilskudd grenen får. 



Enighet om  
Grenleder sender ut forslag til budsjett til arrangørklubbene med mulighet 
for arrangørklubbene å sende tilbake motforslag.  

(I)Solør foreslår at hvis det er igjen penger etter endt sesong skal det legges i en 
restpott som på slutten av året skal gis til arrangørklubbene som går i underskudd.  

- Det ble snakket litt om hvem som er toppidrettsutøvere, men forsamlingen 
kom ikke til et konkret svar. 

-Innslag av KNA Raceway-  

  
10.Handlingsplan  

- Handlingsplanen gjelder for to år frem i tid, fra 2018.  
- Det er viktig å finne fokuspunkter;  

o Barne- og ungdomsidrett (minimoto) 
o Ivareta arrangørklubbene på best mulig måte.  

- Grenleder foreslår å legge om kommunikasjonen innad grenen, utøver -> 
klubb -> grenleder, da grenleder har brukt mye av sesongen på å svare på 
spørsmål som kunne blitt rettet direkte til klubben. 

- Rekruttering i trackdays og andre private aktører, et bedre samarbeid så man 
kan få fler inn i sporten vår. Også ha fokus på førerutvikling, og plukke opp 
utøvere der. 

11.Grenens tanker  

- Grenleder foreslår samme antall NM-runder som i 2019.  
- Mulighet for å gjeninnføre Norgescup, da dette har vært et høyt ønske blant 

utøverne.  
- Enten gratis inngang ved NM rundene eller sette en lik og lav inngangssum 

som alle arrangørene innfører. Dette åpner opp for at flere melder interesse 
for å komme på NM rundene og ikke kun spesielt interesserte. I tillegg blir 
det en liten ekstrainntekt for arrangørklubbene. 

- Livesendinger kostet altfor mye i forhold til hva grenen hadde av ressurser, 
men fikk til å ha livesending på finalehelgen på Rudskogen. Grenleder skal 
sjekke opp produksjonsselskap for 2020 sesongen for å sjekke mulighetene 
for livesendinger i neste sesong. 

- Se til SVEMO, og hvordan de gjennomfører. 

(I)NMF ansetter en person som skal være kommersielt ansvarlig – er det mulig å 
hjelp derfra? 



12.Sikkerhetskomité 

- Ble opprettet i 2018, alle klubbene skulle komme med en person til denne 
komitéen, noe som alle klubbene gjorde. Dessverre skjedde det ikke mer 
etter dette. Da tidligere grenleder Anita Sæther trakk seg fra vervet sluttet 
også jobben med sikkerhetskomitéen. 

- Ønske om å få i gang dette igjen. 
- Kontakt: Olav Kalve? Da han hadde en sentral rolle i denne komiteen.   

13.Terminliste (ikke offisiell terminliste, med forbehold om endring) 

- Borg: 6-7. juni.  
Finale 11-12. september (men pga. 30 jubileum vil det ikke bli plass til alle 
klassene, fokus på Superbike og Junior) 

- ACR: 8-9. august (pga. banearbeid har de ikke mulighet før dette) 
- Solør: 15-16. august. 

12-14. juni arrangeres Classic, her setter de av tid til junior som ikke har 
blitt annonsert tidligere år på terminlisten. Men skal denne telle med i 
serien som ekstra løp? 

- Karlskoga: 25-26. juli 

- Prøve å unngå å kollidere helger med svenskene så vi kan samarbeide med å 
flere svensker til å kjøre i Norge. 

- Ønske om å få terminliste ut tidlig. 
- Kan vi samarbeid med en annen svensk runde enn Karlskoga? F.eks: 

Anderstorp.  
o Solør arrangerer NM på Karlskoga hvert år sammen med SM. Det 

som oppleves da er at NM utøverne får dårligere vilkår enn SM 
utøverne.  

-Innslag av president Emilie Westbye  

- Mulighet for NMF å hjelpe arrangørklubber som går i minus? F.eks. med 
sanitet.  

- Alternative forsikringsselskap enn IF? Og mulighet for rabattert pris for 
ekstremsport forsikring hvis man ønsker å kjøpe dette gjennom det 
forsikringsselskapet NM benytter seg av? 

14.Arrangørkonferansen:  
- Tid: Lørdag 8.februar 2020. 
- Sted: Ullevål. Kl: 10:00 

Vedtatt  



Gjennom disse to dagene har innkommende forslag (nevnt under) blitt 
diskutert: 

Tilbakeføring til A og B førere.  

Vedtatt: 
Ja 

Klubben går sammen om å kjøpe inn premier så vi får en lik 
premiering.  

- Kjøpe premier på ett sted slik at premieringen blir lik og at det blir 
rimeligere pris? 

- I 2019 har fire forskjellige aktører blitt brukt. Innkjøp av premier er en 
høy kostnad for arrangørklubbene, mulighet for et bedre samarbeid så 
man kan spare penger.  

Vedtatt: 
Grenen kjøper inn like premier for sesongen og fakturer til klubbene. Det skal være 
lik premiering under alle NM rundene og det SKAL være samme mål på premiene 
fra arrangørkonferansen i 2019.  

Tilbakeføre A og B (Gjennomføring) 

1. Norgescup får status, kjemper om sammenlagt poeng og eventuell opprykk 
etter endt sesong. A førere kan rykke ned.  

2. Norgescup og Norgesmesterskap, 107%, kunne få advarsel hvis man ikke 
kjører fort nok, og eventuelt rykke ned. 

3. Se ved kval første løpshelg, bestemme da hvor de skal kjøre  
4. Kjøre 1 år i Norgescup og eventuelt få rykt opp ved nok poeng.  
5. Ikke utøveren selv som skal melde seg på i klasser, men heller søke om 

opprykk/nedrykk.  
6. OPPRYKKSPOENG: topp 5 hvis man er innenfor 107%? 

Enighet om: 
- Gjeninnføre NM (A) og NorgesCup (B).  
- Man må kjøre første året i NC før man kan rykke opp i, ved spesielle tilfeller 

(eks: ikke løst ut lisens på noen år, men har gode resultater å vise til kan det 
søkes om disposisjon).  

- Ordlyden i reglementet må ikke kunne misforstås.   
- Man kan melde seg på selv, men få beskjed hvis man har meldt seg på i feil 

klasse i forhold til fart.  
- Mulighet for å bli rykket ned hvis man ikke kjører raskt nok. 



Supersport 300 klassen får NM status og skal følge FIM Europa ssp300 
reglement. Premieres med sr og jr, med grense på 20 år. 

- Ledningsnett (ECU) på mellom 15.000-20.000 er obligatorisk hvis man følger 
FIM reglementet, vil man gå den veien? Er det en kostnad man vil påføre en 
juniorklasse? Det blir nevnt at det kommer ut et rimeligere ECU 

- Følge FIM, men ha et særnorsk tilleggsreglement? 
- Reglementet må gjelde alle.  

- Se på reglement: Jan Viker, Hårek Flathaug og Geir Hestmann.  
- Reglementet skal kvalitetssikres av en gruppe. Bestående av en fra hver 

arrangørklubb og to utøverne/tilknyttet miljøet. 

Vedtatt 
- Søkes om NM status.  
- Følge FIM reglement med særnorsk SR 

Superbike klassenavn endres til Superstock 1000 
- Vi kjører etter Stock-reglement, skal vi endre navnet til Superstock 1000?  
- Kan vi eventuelt kalle det Norsk Superbike? 

Vedtatt 
Forsamlingen er enige om at klassen fortsatt skal kalles Superbike, pga. en stor 
endring som det vil skape forvirring og ikke har noe hensikt.  

Seriepåmelding 

- Seriepåmelding skal ikke avgjøre om man får poeng eller ikke når man stiller 
til start.  

Vedtatt 
Man skal få poeng uavhengig om man er seriepåmeldt eller ikke.  

Det skal kun være mulig å melde seg på i en klasse av Juniorsport 
300 og Supersport 300  

- Begrunnes med at ikke en og samme person skal få premie og poeng for 
begge klasser da klassen(e) er ment for rekruttering av unge førere. 

Vedtatt 
- Man kan ikke få poeng i begge klasser i samme heat.  

Flere utøvere ønsker et fast tidsskjema gjennom hele sesongen 
- Finne en løsning på hvordan man kan finne forutsigbarhet.  



- Hvordan gjør man det med Karlskoga og medarrangør? Skal det fravikes 
denne helgen? 

- Kval, løp, kval, løp? Kontra kval og to løp på søndag 

Enige om: 
Benjamin Storsveen sender forslag til de respektive klubbene med tidsskjema. Eks:   

Suprbike 
Junior 
Superstock 600 
Norgescup 1000 
Norgescup 600 
Free for All 

Sammenlagtpremiering etter at sesongen er avsluttet, ikke samme 
finalehelg.  

Vedtatt 
Prøver dette ut for 2020 sesongen. Sammenlagtpremiering blir satt til Oktober 
2020. 

Gi poeng til utenlandske førere som kjører for enkeltpoeng.  

Vedtatt 
Alle skal få poeng ettersom vi går vekk fra å måtte være seriepåmeldt for å få 
poeng.  

Spesialreglement, Teknisk reglement og tilleggsregler bør 
gjennomgås og rettes opp 

- Reglementet skal kvalitetsikres av en gruppe 

Vedtatt 
Hårek Flathaug, Jan Viker og Geir Hestmann skal jobbe med spesial reglement og 
tilleggsregler. De lager ett forslag, vedtak om hva som blir endelig gjøres av 
grenen/utvalget 

Regelendring i klasse Free for all, gjøre denne mer åpen for alle 
- NM kan ikke kjøre i FFA.  
- Kjøre en klasse  
- Senke grensen fra 550ccm til 250ccm 
- FFA skal være alternativt til å kjøre seriøst/løp. 
- Mulighet til å kjøre to klasser, men må melde seg på i ekstraklassen som en 

ekstrainntekt til klubbarrangør.  

Vedtatt 



NM kan ikke stille i klassen free for all. Foreslår at grensen blir satt ned fra 550ccm 
til 250ccm, men at sykler med betydelig fartsforskjell, som 250ccm-300ccm, blir 
foreslått å kjøre i juniorsport jr/sr. 

Juryutgifter skal dekkes av grenen da det er NMF som oppnevner 
juryleder og jurymedlemmer  

Enighet om 
Fra grenen sin side finnes det muligheter til å få det til, grenen skal se på om det 
er mulig å omprioritere midler så juryutgiftene dekkes.  

Til slutt en oppfordring til alle i miljøet. Grenen trenger personer 
som kan hjelpe til med alt fra sikkerhetskomite til organisering av 
aktiviteter i grenen. Om det er noen som kan bidra, send en mail til 
roadracing@mc.nmfsport.no 


