
 

 

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: Mjøsa Speedwayklubb Side  1     av      1 

Forslagsstillers navn: Henning Sveen Gren:       

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 SR 

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

Hovedpunktet om Norgescup, som skulle vært «37 NorgeCup» fremstår i SR som et underpunkt av NM par. 

Overskriften «Norgescup» har blitt et kulepunkt under «36.12 Premiering» og det som skulle vært «37.1 

Deltakere» under NC har blitt pkt 36.13. 

 

 

 

Begrunnelse: 

Må rettes på! 
 

 

 

 

 
X Godkjent innsendt av styreleder i klubb  X 

 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: Mjøsa Speedwayklubb Side  1     av      2 

Forslagsstillers navn: Henning Sveen Gren:       

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: 

Innføre NM for U21. Stevnet kjøres etter samme regler som ordinært NM for 500cc. Kjøres med 

minimum 5 deltakere og som «prøve-NM» i 2-3 år. 

 

 

 

 

 

Begrunnelse: 

Det er INGEN egne stevner for aldersgruppen U21 i Norge. Dette kan medføre at noen ikke får kjøre 

noen stevner fordi de faller utenfor ligalagene og parene, og kanskje ikke vil kjøre NM individuelt. Andre 

land kjører med 6-8 førere, så det bør Norge klare også. 

 

Med referanse til styrebehandling: Speedway kjører ikke NM-serie, så prøveår som NC er ikke aktuelt. 

U21 er hensiktsmessig klasse fordi det er dette speedway bruker internasjonalt, så da bør NMF se bort fra 

egne klasseregler. 

 
 

 
X Godkjent innsendt av styreleder i klubb  X 

 Styrebehandlet i 
klubb 

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

 

Det er kun Forbundsstyret som kan bestemme nye NM klasser, etter anbefaling fra seksjonen. 

Beskrivelse av krav for NM status ligger i NKR §8.2. Dersom dere mener at klassen er innenfor disse 

kravene kan dere sende det inn som en sak til seksjonsstyret i etterkant av MSK, ifm revidering av SR.  
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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: Mjøsa Speedwayklubb Side  1     av      1 

Forslagsstillers navn: Henning Sveen Gren:       

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 SR 

  

 

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

 

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

36.1 Generelt  

NM for Par kjøres som et en-dags stevne der vinneren kan kalle seg Norgesmester for Par. Stevnet er 

sammensatt av 7 påmeldte par og består max 3 utøvere.(se pkt 36.4)  Ved påmelding av 8 par eller mer skal det 

kjøres egen kvalifiseringsrunde senest en uke før finalen på en sentralt plassert bane. Startnummer bestemmes 

ved trekning. Det kjøres som ordinært stevne der alle par møter alle en gang. NM-arrangør får automatisk tildelt 

en plass i finalen (blant de 7 deltakerparene) og dette paret skal ha startnummer 1+2. hvis en klubb deltar 

med 2 par skal disse plasseres på en slik måte i heatskjema at de møtes i parenes første heat. 

 

 

Begrunnelse: 

Arrangørklubb bør stå først på heatskjema. Ved at parene møtes i første heat unngår man muligheten for 

spekulativ kjøring. 
 

 

 

 

 
X Godkjent innsendt av styreleder i klubb  X 

 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: Mjøsa Speedwayklubb Side  1     av      2 

Forslagsstillers navn: Henning Sveen Gren:       

Type forslag 

(stryk det som 

ikke passer): 

  

 SR 

  

 

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

 

SAKSFORSLAG  

Forslagets ordlyd: 

31.7 Kjøreskjema NM Individuelt  

Hvert heat skal bestå av 4 runder   (…)  

Norgesmesteren kåres etter 20 innledende heat og 2 semifinaler og en finale etter FIMs reglement. 

Etter 20 kjørte innledende heat skal de åtte beste førerne kjøre semifinaler. Førerene fordeles som følger: 

Semifinale 1 nr 1 – 4 – 6 – 7 etter innledningskjøring og semifinale 2 nr 2 – 3 – 5 – 8 etter 

innledningskjøring. Førerne velger startspor i sin semifinale i den rekkefølge de har etter 

innledningskjøring. Førere som er kvalifisert til semifinale, mens som ikke kan stille pga skade eller annet, 

erstattes ikke. De to beste førerne i hver semifinale skal kjøre finale. Førerne velger startspor i den 

rekkefølge de har etter innledningskjøring.  Førerne i finalen rangeres etter plassering i finalen, mens 

førerne som blir utslått i semifinalene rangeres etter totalt innkjørte poeng (innledningskjøring og 

semifinaler). 

 

Begrunnelse: 

Grenmøtet MSK 2018 ønsket denne tekstendringen inn i SR. Den henvises til FIMs reglement, men det er 

påkrevd å ha det spesifisert i norsk reglement.  
 

 

 
X Godkjent innsendt av styreleder i klubb  X 

 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:      Grenland Speedway Side   1    av     1  

Forslagsstillers navn:  Roy Pettersen     Gren:   Speedway    

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  

 Første linje i teknisk reglement i SR:  

Dersom det oppstår uenighet om tolkning av disse regler, skal FIM’s Track Racing Technical 

Rules brukes.  

 

Foreslås endret til:  

FIM’s Track Racing Technical Rules er gjeldende for konkurranser arrangert i Norge. 
 

Begrunnelse: 

 
 Det endres fortløpende i FIM’s reglement, også underveis i sesongen, og Norsk versjon i SR oppdateres ikke 

hvert år. Teknisk kontroll på stevner utføres etter enhver tid gjeldende FIM reglement, tilpasset norsk status 

på konkurransen.  

 

 

 
 X   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:      Grenland Speedway Side   1    av     1  

Forslagsstillers navn:  Roy Pettersen     Gren:   Speedway    

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  

33.5 Regler for klubber med to lag 

En klubb kan MAX ha ett lag i 1 divisjon og ett lag i 2. Divisjon Om en fører fra 1 divisjon skal brukes i 

2 divisjon er regel at. de 2 kjørere med høyeste snitt pr lag i 1 div kan ikke delta i 2 div. U19 førere får 

veksle mellom 1 og 2. Divisjon og klubber som reserve uansett nivå. Men kun for et lag pr ligarunde. 

 

Tillegges: 

En klubb kan ha flere lag i 1. divisjon, så lenge det ikke arrangeres 2. divisjon i Norge. 
 

Begrunnelse: 

Grenland Speedway har for tiden flere førere som ønsker å kjøre liga i Norge. Et lag består av 3 førere, 

og regelen er en begrensende faktor for førere, som ønsker å delta i konkurranser. Vi mener 

sikkerheten økes ved at flere får kjøre konkurranser, enn som i dag, kun delta på NM individuelt og 

par. 
 

 

 
 X   Godkjent innsendt av styreleder i klubb  X 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

