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1. Tilstede: 
Stemme 
rett 

Fornavn Etternavn Klubb E-mail 

Sigbjørn 
Årsvoll 

Olsen 
. 

NMF 
Grenleder 

Sigbjorn.olsen@lyse.net 90792468 

Henning Sveen NMF Vara 
grenleder 

hennsvee@bbnett.no 41210799 

Einar Moi Elgane einarmoi@hotmail.com 91242355 
x Liv Mary Haaland Elgane taraldh@hotmail.com 93450539 
x Tarald Haaland Elgane taraldh@hotmail.com 90506566 

Roy Pettersen Grenland 
Speedway 

Roy.thingstad.pettersen@gmail. 
com 

x Terje Pettersen Grenland 
Speedway 

ttpetter@frisurf.no 93499377 

x Rune Mikkelsen Mjøsa 
speedwaykl u b 
b 

rumikke@online.no 48071842 

x Marte Linn Korsgård Mjøsa 
speedwayklub 
b 

ml-tho@online.no 90725167 

Inger Lise Topstad I\IMK 
Kristiansand 

Inger.lise.topstad@gmail.com 95880960 

x Elin Topstad NMK 
Kristiansand 

elintopstad@hotmail.com 94280536 

Linn Anette Topstad NMK 
Kristiansand 

Lina_topstad@hotmail.com 94484590 

x Jan Michael Berg Oslo 
Motorsport 
klubb 

janmberg@start.no 41609985 

Thomas Hamar Oslo 
Motorsport 
klubb 

thomas.hamar@gmail.com 98832608 

x Bodil Larsen Oslo 
Motorsport 
klubb 

bodla@online.no 400672.73 

Harald Paulsen Riska 
Motorsykkel kl 
ubb 

harald@lieblikk.no 97558996 

x Sven Raugstad Riska 
Motorsykkelkl 
ubb 

raugst@online.no 90034516 

x Inger Raugstad Riska 
Motorsykkel kl 
ubb 

inger.raugstad@gmail.com 97714332 

Hege Stølen Region sør Hege.stoelen@gmail.com 93090~94 

x Marlene Eriksen-
Stølen 

Region sør Mea94@hotmail.com 91115702 
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2. Apning v/leder 

3. Valg av ordstyrer, referent og protokoll underskriver 

Ordstyrer: Henning Sveen 

Referent: Bodil Larsen 

Protokoll underskriver: Hege Stølen, Tarald Haaland 


4. Sesongrapport 2015 

Arsrapport 2015 

Vinner av liga har falt ut. 

Navn på førere som har vært ute og kjørt - også langbane og icerace 

6 aktive anlegg, ett internasjonalt godkjent anlegg - EIgane. 


5. 0konomi/BudsjetUhandlingspian 

Skyggeregnskap 2015 Budsjett forslag 2016 

Budsjett og tiltaksplan Track Racing 2016 

Notat til diskusjon: 

Søknader om midler til treningssamling. Riska, Grenland og Elgane har søkt. Kriterier for 
søknaden har ikke vært helt klar - Oslo og Kr.sand sender søknad. Frist 20.11.15 
Midler til NM individuelt laubærkrans - er ikke mottatt kvittering for utbetaling 
Nordisk lag - finansieres av arrangørklubb. 
Noen som har sponsortorslag til liga? 
Budsjettere om støtte til lagledere til intemasjonale løp, transport til sykler og mekanikere. 
Søknader til internasjonale løp - budsjett bør oppdaterer etter antallet søknader 
Krav til lagleder - ved internasjonale løp? - minimum stevneleder-lisens 

Vedtak: Gjennomgang av budsjett, Henning og Sigbjørn får fullmakt til å sende inn endelig 
budsjett 

Prioritere toppidrett 

Ansvarlig : 

6. Innkomne forslag 

Forslag 1: Grenleder 

http:20.11.15
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Ev. sentralt tfllitsvalgt: Grenleder lGren: Track Radng 

Type forslag 	 O Grenens handlingsplan og/eJler budsjett
l8l Rage/endringsforslag til grenens SR* i Forslag MBJ tromsettes med psra(Jl9f og ordlyd)

O Tir diskusjon 

'·Sak.1~ 


Forslagets ordl~d: 

22.1. Føreralder og kjøretøvstørrelse Speedway 

250cc fjern øvre aldersgrense 

BeSnlnne'se; 


Ikke nødvending med en øvre aldergrense på motorstørretse her 


Notat til diskusjon: 

Vedtak: vedtatt 

Ansvarlig: Grenleder 

Forslag 2: Oslo MK 

Klpbb J region: Oslo MI( Side 1 av 1 

Ey, ""tralt tUntevalgt: lOren: speedway 

Type forela; • O Grenens handflngspJan og/eHer budsjett 
x Regelendringefcrslag til granens SR* f F«*ø sksflremætlfJ4 mød p8R1Jf1lfllC/fJ

mildIskusjon 

Fo,.lagl. ordlyd: 

2.div kjørere skal kjøre med ettnytt og elt brukt dekk. Hvcrdan man velger å dispone18 disse to 
dekkene ~r opp tU den enkelte fører 

Begrunnele.: 

2.d1v ....1y .. en rekrulløring app til hørant div. 

Det blir da galt hY~ .,.k_ fers,. kommer med ny. dekk hvert heat. 

Spare kostnader. 


f'Jotat til diskusjon: 
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Vedtak: vanskelig å følge opp. Nedstemt. 

Ansvarlig: 

Forslag 3 Grenland Speedway og Motorsykkel klubb 

Klubb I region: Grenland Speedway og Motorsykkel Klubb Side 1 BV 1 
r------------~---------___1---.---- ...----- - .. 

Ev. sentralt tHlltsvaJgt: 

Type forslag 	 o Grenens handlingsplan ogIel/er budsjett 

[8J Regelendringsforslag til grenens SR' (" FOISIag ska/fremsettes med paragraf og orrJIyd)

O Til dt$kusjon 

Forslag_ ordlVd: 

Tabetl pA side 25 I SR: Føreralder og kløretøyatørrelsa Speedway 
Endre nedre mot0ntterretse i klassen SOOcc fra 350cc ti1250cc 

Begrunnelse: 

Dette er en ønsket justering fra oss, slik at det er opp til fører, hvilken motorstørrelse man benytter. 

Da åpner vi for å benytte 250cc sammen med SOOcc klassen, sUk at unge førere kan velge den 

motorstørrelsen de behersker best. 

Dette vII være et godt sikkerhets tiltak, siden ingen må kjøre en sykkel de ikke føler de behersker. 


Dette va ikke medføre at vi får 14 åringer uønsket Inn \ SOOklassen da SQOcc klassen har en nedre 

aldersgrense på 16 år. 


Notat til diskusjon: 

Vedtak: grenleder tar dette med til seksjons-styret - for å høre om deUe er sikkerhetsmessig forsvarlig. 

Ansvarlig Sigbjørn 

Forslag 4 Grenleder 

Ev.••nlJ1llt tDlltnalgt Grenleder 	 IGren: Track Racing 

Type forslag 	 O Grenens handlingsplan Ggleller budsjett

lX1 Regelendringsforslag til grenens SR" r Fots/ag !llrsJ fremsettes med parøgrøfog ordlyd)

D TH diskusjon 

Fontlagata ordlyd: 

22.1. Føreralder og kjøretøystørreise Speedway 

250cc endre aldre på trening fra 14t1r til 13år I tabell 
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Begrunnelse: 


Harmoner regelverk med 500cc 


Notat til diskusjon: 

Vedtak : vedtatt 

Ansvarlig: 

Forslag 5 Grenleder 

Ev. sentralt tillitsvalgt: Grenleder 	 !Gren: Trade: Racing 

Type fa,raJag 	 o Grenens handlingsplan ogJener budsjett
I8l Regelendrlngsforslag til grenens SR· C- ForsillI} &Høl ~",·$etres mtJd pBfSgrafog on:llyrf)

O Til disKusjon 

Forslagom ordlyd: 

22.1. Føreralder og kjøretøystørreIse Speedway 

I 
Iso125 

Begrunnelse: 


4 takt motorer som blir brukt er lSOcc lav effekt 


Notat til diskusjon: 
http://www.nmfsport .no/dok%20Lover%20og%20forskrifter/Forskriften%20for%20Barneidretten%20i% 

20NMF%202015.pdf 

Vedtak vedtatt 

Ansvarlig 

Forslag 6 Grenleder 

http://www.nmfsport.no/dok%20Lover%20og%20forskrifter/Forskriften%20for%20Barneidretten%20i
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EV'. sentralt tillitsvalgt: Grenteder T rack R3c\l\g 

Type forslag 	 O Grenens handlingsplan ogfeller budsjett 

l2J RegeJendringsforslag 'I grenens SR· r For&Iøg Ilkøl /r&msettfl~ mBdpanlgT8f og orrJJyd)

O Tit diskusjon 

FORlagets ordlya: 

23.2. Norgescup (Ne) øvelser og klasser 
Norges Cup 85 ccm 2 takt /150 ccm 4 takt - 13 til 16 ~r 
Norges Serte kan kjøres sammen med Norgescup i btandede heat, med separate 

, resultatlister om det er for ~ deltagere i NS til eget løp. fra fylte 13 Sr er kjøreren 
automatisk med i Ne. 
23.3. Norges-serie (åpent) eveiser og klasser 
Norges Serie 85 ccm 2 takt /150 ccm 4 takt - 11 til 12 ~r 
Norges Serie kan Jgøres sammen med Norgescup I blandede heat, med separate 
resultatlister. Fra fylte 13 §r er kjøreren automatisk med i Ne. 

r - står fra fy\" l") år, 'al v I være fra de ' . Slik de:. står r 
n det oppf3ttes som om man har talg. 

'SegrunneIse: 

Harmoniser med forskriftene for Barneid.retten i NMF 

Notat til diskusjon: 

Vedtak: vedtatt 

Ansvartig: 
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Forslag 7 
Ev. sentralt tillitsvafgt: Grenleder lGren: Trade Racing 

Type forslag 	 O Grenens handlingsplan ogJeller budsjett 

~ Regelendri ng storslag til grenens SR" r FonsUtg sIUII f/"MJS(ltiø:; mfJd ~gflIf og otdJyd)

D TIl diskusjon 

FOlSlaøe1s ordlyd: 

38. NORGES SERIEN 
38.1. Generett 
Norges serie er en trenningsserien for unge utøvere i knatte 
klassen 

etter 'tært eRkelt løp. (Det kan være 

Begrunnelse: 


HanTloOlser med forskriftene for bametdr&t1en 


Notat til diskusjon: knatter endres til 85cc 

Vedta k: vedtatt 

Ansvarlig : 

Forslag 8 

Ev. sentra" tillbvaJøt Grenleder I Gnm; Track Radng 

Type forslag 	 O Grenens handlingsplan ogIeller budsjett 

~ Regelendringsforslag mgrenens SR" i Fm/flg akal {(f1~merJ pNII.fJlBfog ~ 
O Til disku$Jon 

FOf8 gm ordJyd: 

23.3. Nor,ges-serie (åpent) øve1s r og klasser 

Norges Serie 85 ccm 2 takt 11 50 ccm 4 takt- 11 0112 år ~ d'es il14 r i L 382 
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Begrunne e: 

Harmon;ser med 38.2 

Notat til diskusjon: 

Vedtak: vedtatt 

Ansvarlig : 

Forslag 9 

. Ev. sentral t ifllt$Vllgt: Grenleder IGren:. Track Racing 

Type forslag O Grenens handlingsplan ogIelJer buasjett 

[8] Regelendringsforslag til grenens SR· l' For3lag fikal fntmsetse.:J med p,I~ 0/1 ordJydJ 

O Til disku~joi'l 

lFora'lagm ordlyd: 

• 38.7. Premiering 
Jhvert enkelt stevne (runde). 
Alle deltagere skal premieres. I '" hl, I .r r r t;" f. _ III d l 'l 

'ilCaR fReFke& "'eØfer&kjll'j8 ~~68M8 FReR f.eFm !StørreJ6en på pøkalskal 'læR! fikH 
DET premieres 'KKE sammenlagt 

aegnmn Ise: 


Fjerne innhold som styres i annet regelverK. 


Notat til diskusjon: 

Vedtak: vedtatt 

Ansvarlig . 

Forslag 10 

t: Gr&nJeder iGren: Track Raci ng 

Type forslag 	 O Gren~n9 handlingSplan <ij'elær bUåqett 

~ Hegelend 'ngsforslag til grenens SR* (" FotsI/tOak8ltreFmtll1fls I1H!d PØflJfJI'B'09Otr11td)

O Til diskusjon 
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Forslagets ontryd; 

1.16. NUMMERVESTER 
Arrangørklubb kan selv velge farge og størrase på vest og tall, men dette må ~ i 
kontrast til hverandre slik at taflene blir godt synlig pa god avstand. Det er kun 
nødvendig med tall foran pA føreren. 

E dre~ \I b

IBegN"""'.' 
Dette er feil 

Notat til diskusjon: 

Vedtak: vedtatt 

Ansvar1ig· 

Forslag 11 

IEv. u ntrah tlllltsvalgt; - Grenleder 	 !Gren: Track Racing 

Type forslag 	 O Grenens han-dltn~splan ogIelier budsjett 

~ Rege-lendrlngsforslag til grenens SR" (" Fandegskal fremsstf8sJnedpMaf}fBf ogOl'dlyd) 

O Til diskusjon 
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forslagets ordlyd: 

1.83. LISTE OVER GODKJENTE DELER (homologated parts) 
LlSTJN.G OF HOMOlOGATED AND APPROVED PARTS 

FOR TAACK M aNG / 

Mam.Jfadurer Produd identificatlon Appllcable to: Valid from: 

(1) nRES I PNEUS (Art. OV17) 

MITAS 3.75-19/SW l 6A CT.SW.97.18 04.04.'97 

DUNLOP 3.75-19/366 CT.SW.97.17 04.CM.'97 
MITAS 3.75-19/S'N..fJl cr.SW.OO. 19("') 05.04.'00 

MITAS 3.75-19/SW-Q7 cn.SW.OO.l9(*) 05.04.'00 

MITAS 3.75-19/SW-G9 cn.SW.06.320 01.01:07 

(Sarum ;:;:Mitas) 
(2) SILfNCERS (Art. 01.37) 
King HM ms 2010/ 11 Ail machines ()1.01.'lO 
Prodrive FIM TRS 2010/09 Alf madl'ines '01.01.'10 
Akrapovic FlM TRS 2010/0S AlI machines 01.01.'10 
(3) SPEEDWAY - DIRT DEfLECTORS (Art, 58.03) 
BARRY BRIGGS BBDD/96/ A/AU All machines 01.01.'98 
BARRY BRIGGS FlMDD8Bp/9712/SCBOl AM mac:hines 01.01,'98 
DAVf STANDlNG DASOO/97/NATI All machlnes 01.01.'98 
JAWA DD-JAWA/2000/03 All madl'nes 01.01.'00 
(4) LONGTRACK - GRASSTAACK DIRT DEFLEClORS (Art. 58.03) 
JAWA A M DO/ZOOl/MI LT AJ! madJines oun.'02 

~ nse ti FIM SI liste i reglemen et I stedet fo en "ste 

fa89runnets e: 

, Vanskelig og holde oppdat rt 

Notat til diskusjon: 

Vedtak: vedtatt 

Ansvariig: 

Forslag 12 Elgane Motorsykkelklubb 

Klubb I region: Elgan. Motorsykkelklubb Side 1 av 2 
-------------------------~ --------~----~ 

Ev . • entrall tlDttBnlgt: 

Type ' onslag O Grenens handlingsplan ogJetJer budsjett 

Gren: Speedway/Track 

raising 

O Rege~ndringsforslag til grenens SR" /' Forslag skill frem~""i$ med pøflJ9'8l og ordlyd)

O Tlf diskusjon 

http:cn.SW.OO.l9
http:cr.SW.OO
http:CT.SW.97.17
http:CT.SW.97.18
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Forslagets ord yd: 
-Vi i ElgaM mk vB forft'å iiga for 6' c\: Md8f 9-15 ilr. 
-Hvert g med maks 5 utøvere. Del m y_re mulig for et Iig i still. med bare 2003 utøvere uten 
It tdubben far IStraff. Lagleder pi hvert lag fordeler heat ut til de p . 'ISJeI som er på p ..... Har 
noan lag for mye kjørere, k.n de linea bort til de &om har for lite . 
..a....p.t. 1rj. .... med t.renlngselatw, og lik premiering til alle. Stlk at vi følger barmmtglernent 
-VI ser for oss 4-1 0 runder, der vi kj rer 2 runder over 2 dager nå r vi førat har reist (.kan 
diskutents frem .nlghatt 
-Hver ktubb s etter opp lagene .tur beate .tnW der d. m.d mest .rf.l1n9 et' nM og nybegynnere 
E r minst erfaring nrS. Og nr 5 kjører '-re seg i mellom. 
-Pr I dag sør det ut som Ire kkJbber kJarw' eti lag, og det gilr bra. O. kj.,.rvi med 3 kjørere 
pr heat (god plass) Ette, hvert som rene gtr utvider vi til 4 lag, og tir \1 flere lag rulerervl pi å 
stå Gv.r...men kommar det bOr cfet et luksusprob"m 

pel har 20 ordinere heat, Alt. "'ører 4 heat flver( v.s laget Ikke er fult, blir det mer heat 
de som ~umøll opp)Nr 5 kjttNr sag i meOom (da Ulr vi ivaretatt de nyølm lnat . rfaring) Og d n 
som har~est p080g på lag.. av alart nr 1--4 kjører super heat (Da IVaretar Yl de vkierekomnel 
Startspor IV øres vad loddtrekning. 
Det er og på heat skjema heat tt,23 •••Er beregnet pi omJcJødng bvl. a.g.ne havner pl Uk 
poengsum.•.Men de treJ19 vjjkk•• bruke 
-Løpet er aj arort at det må . .... for 5eg, si må eventu8lfe andre løp lQøres før eler etter. Det 
varer 2-3 timer alt etter som 
-Ellers kjører vi speedway etler Norske regler 
NB: Er ikke meningen dette akal ematt .nar tilsidesette noen andre r 'P 

Elgane kan btdra med utarbeidelse IV Hut Skjema 

Vedlegg: 
H~at Skjema eil 3 r~ 

. Beqrunnelse: 
Vi mener at de Mrsk. barna trengerl 
-Mye mer løpstrening I Norge 

Ford'eler 
-utYHder barna 
..skaper samhold ,og lojalitet I hver enltelt ~bb 
- Voksne og unge blir godt kjent pA tvers av klubbene, bra for S~ay Norge 
-Løps blInlg 
-011t trivS. for stønt og amå 
-Trwnlngen bama hakler på med grr mil og mening, tUI epHiett på kort sikt 
.større muUgheter 'or å hev~ os. tntømasjon.n på .1 aenere tl(Øpunl't. 
..Vi vlrte, mere spennende for nybegynnere, da det faktisk .kJel' noe..• 

Notat til diskusjon: Hvorfor opprette nye opplegg - hvorfor ikke kopiere noe av det Grenland gjør på 
barnas dag? 

Vedtak: 5 for dette forslaget 6 mot dette forslaget 

Ansvarlig : Klubbene 

Forslag 13 Mjøsa Speedwayklubb 

Klubb I region: Mjøsa Speedwayklubb 

Ev. sentralt Jtsvalgt; 

~ Sid, 

IGnm: 

1 av 

Speedway 

1 

T~1onlag o Grertens handlingsplan ogJeiler budsjett 
O Regelendlingsforslag til grenens SR" (' 1-orsJIIIl skaJ !rem!Jenes ~ pflffltJffllog ordfyd) 

X TIl k.usjon 
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forwlagels ordlyd: 


legge 2.div på vent I ett til to år. 


Kjør er en serie (4-5) IndrviduelJe løp med 12-16 førere der det kares en sammenlagtvinner ved 

~cmgstult. Alle løp teller. Norske førere pnoriteres og dermed sikres ane førerne et tilbud. 


Løsningen evalueres etter elt til to år. Kan vurderes som grunnlag for opprettelse av NC for senjar! 


BegrunneIs.: 

Det er for rå førere rota t tit at regefver1æt ift 2.diVisjo skjønng kan følges. Dette medfører at mange 
førere som ikke er kjøreberettigete kjører 2.div. Samtidig er det ikke indiv due e stevner utenom M 
som blir kjørt. så her er muJighefe . Så kan de .0veI'taUige» førerne kjøre 1.div for de klubbene som 
Ikke ldare å stille fuUt lag selv. 

Notat til diskusjon: fylle startlista fra bunn. De med høyest snitt må da ul. 

Vedtak : vedtatt 

Ansvarlig 

Forslag 14 Mjøsa Speedwayklubb 

Klubb I region: Jøsa Spee_yldubb ISid. 1 av 1 

EV. S8nhatt haV~t_______________________________~_G_N_n: s_pee_ _ ______~_ : _____ . . _d_w_ay 

o Grenens hand ingsplan og/eller budsjett 

O RegeJendringsforsl39 til gre ens SR· 1° ForsJIII9 fSkttl fmTnSflltes med plYdfiJFBI og ordlyd) 
X Til dJskusjon 

Forstagetl ordlyd: 

I årets sesong har det blitt kjørt flere stevner som opprinnelf~ skuMe vært Ne og Norsk serie for 11 flr 
og eldre. med 9- og 10-åringer pa heatskjemaet. Sportslig sett ikke noe stort problem j år, men det 
ødelegger stalusen på løpene siden man Øa er nødt til å nedgradere statusen tiJ trenings le p i og med 
at de yngste ikke har tov li bli rangert. 

Premiering har vært gjennomført på ufike måler. men problemet blir da uansett at det rangeres. 

Del oppfordres derfor til at Idubbene i stedet kjører egne 1reningsløp. med alle aldersgrupper. uten 
rangering i stede for å ødelegge statusløpene. Pt har sl ke løp vært gjennomført på Mjøsa SKs 
gubbetreff og klubbstevne og ~ Barnas 5peedwaydag på , Skieo. Det fu gerer bla! 

Begrunneb.e: 

De stevner som har status som Ne og Non;f( serie i terminlista MA kjøres kun med disse førerne for at . 
s+.atusen sk~holdes både formelt og blant føreme. 

Del er ikke et gyldig argument at 9-I1 D--åringer er gode nok eller at «de har jo ventet så lenge» 1ft 6 
ødelegge statusføpf ALLE førere, også Mjøsas. har trent fra de var 5-6 år for å fil kjøre ordentlige løp, 
men de fleste har forsonet seg med at de må vente. 

Notat til diskusjon: 


Vedtak Norges-serien og NC må beholde statusen!! Må også arrangere «løpstilbud» for9-10 åringer. 
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Ansvarlig 

Forslag 15 Elgane 

SidKlubb I region: 8gane 

Type forslag 

1 av 2 

Gren: sne-edway 

D Grenens handlingsplan og/eller budsjett

xO Regelendringsforslag til grenens SR· (' ForsIlit{J 6/t.DI fTømscttøs mtld psr9griJf og Cl'ciIyd)

O Til diskusjon 

Forslagets ordlyd: 

S22..1 

500 KJassen-over 249 ccm " .og opp til 500 ccm .. 16 års aktergrense ...17.,Kg 

Begrunnelse: 

FOlog kunne f6 en mykere overgang til 500 sykkel for di som av ike i rsak.,- ikke er kJar tor 
SOO .••det kln v.r...erfartng..modenhet...men pr dalJ1l dato f.lI.r dl mellom to stoler da di er for 
gamle til 8Scem.men ikke nødvendlkvis klar U, 500 •.•det bør såled•• Ikke v_re en øvre grJntSe 
p.å alder på 250..da det åpner opp mulighet for andre/oldboys som også m ungens vII kje,. en 
••niJlere_sykbL 

Under Documenter og skjema hos NMF sine 'der finner jeg delte .. punkt 22.1 

~oo k\a$serH:>ver 350ccm .. ,og opp til 500ccm ...16 års aldergrense....77 kg ,. 


kan det ikke bare forandres bl .. ? 


500 K!assen--over 249 ccm ...og opp ti1 SOOccm.. 16 års aldergren5e... 77.. kg .... 


Da består 250 klassen som den er l dag .. . , 


250 k1aS5en... over 175ccm ... 09 opp t il :260ccm... 14 ti 17 års aldef'5grenæ ... 75 kg... 

En blander da 'kke klasser ....efI kjører 500 klassen ...så en ivaretar aldersbestemelsenne ~or 500 
klassen .... men minimum 249ccm ..f'r dags dato man kan velge og kjøre 350 ccm , . ..i 500 klassen .. . og 
det er ve1 ikke e mo1or som blir brukt i det hetatt.. 

Notat til diskusjon:. 

Vedtak: går inn i tidligere forslag 

Ansvarlig 

Forslag 16 Grenland SMK 

Forelagew ordlyd: 

Tabelr &leie 2S JSR! Fø raidet og kl retøyatørrel Speedw y 
Endre atd8JsgT~se 10r 'renll'lg fra 14 ål \il "\ 3 år 1 m o\ork\assen 250cc og fjerne øl/Te aklersgrense p:t 
17 år 
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Begrunneis:.: 

Dette er en justering 10 å tå regleme tet likt på 250cc klassen, som Vi hal l klassene ror 80Cc og 
SOOcc. 

Vi anser det som et godt sikkerhetsliliak al førere kan starte med trening året 'ør opprykk I 

konkurranseklasse . 

Det er ikke ønskelig" ha en øvre aldersgrense I denne mOIOl1<lassert. da sykkel og motor er like egnel 

fOr en vokSen. som for en 14 åring . 

Dells må huer få 10v å bestemme selv. 


Notat til diskusjon: 

Vedtak : ok ref FII\t1 

Ansvarlig ' 

7. NM fordeling 2016 

2016 Tildelt klubb 
NM lag Oslo MK 

NM Individuelt Kr.sand 
NM par Elgane 

NM langbane Skien (må ha forbehold) 

Notat til diskusjon: 
NM ind. bør ikke kommer for tidlig på året da det er en motivasjonsfaktor for utøvere, en annen ting er 
at enkelt får for /ite kjøretrening før NM 

Vedtak: Riska og Elgane «bytter» år for arrangement av PAR-NM. Elgane arrangerer PAR-NM 2016 -
Riska arrangerer i 2017. 

Ansvarlig : 

8. 250cc, 85cc og Micro utøvere 

Klubber 2015 
Elgane MK 
Oslo MK 

NMK Drammen 

Riska MSK 
NMK Kristiansand 

Mjøsa SK 
Grenland SMK 
NM K Sarpsborg 
1\1 M K Kongsberg 

Antall utøver alder 5-10 
7 
10 

1 

7 
5 
6 

11-12 
4 
3 

O 

2 
1 

7 

Alder 13-16 
2 
1 

O 

1 

1 

9 

Notat til diskusjon: 
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9. Liga oppsett 2016 

1 Divisjon 

Notat til diskusjon: Riska, EIgane, Grenland, Mjøsa - 3 nominasjonsheat. 


250cc oppsett vedtas på arrangørkonferansen. 


Vedtak: Riska, EIgane, Grenland, Mjøsa, Kr.sand - 3 personer pr. lag 


2 Divisjon 

Notat til diskusjon: 


Vedtak: legges på is. Kjører som Norgesserie - De som har høyest snitt i poeng, vil skvises ut hvis det 

er over 18 førere. 


Kjøres ned til 4 førere påmeldt. 


Kjøres som individuelt - og startavgift kreves i henhold til SR - åpent for alle klasser SOOcc. Alle 

løpene kjøres som avsluttende løp. Cup vinner kåres etler siste løp. Alle rundene er tellende. 


Ansvarlig: 


10. Terminliste 2016 Excel 

Notat til diskusjon: 

forslag til datoer er lagt inn i skjema 


Vedtak: Datoer fin Justers på arrangørkonferansen 



I 
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Terminliste speedway 2016 
Dato Klubb 

lør.05.mar.16 fVjøsa Speedway 
r---~------~--~----~---

søn.06.mar.16 

søn.19.jun.16 

søn.05.jun.16 

søn.14.aug.16 

lør .18.jun.16 

lør.13.aug.16 

lør.21.mai.16 

søn.03.jull.16 

lør .02.juI.16 

lør.04.jun.16 

lør.OO.sep.16 

lør.27:aug.16 

søn.28.aug.16 

lør.1?sep.16 

søn.18.sep.16 

lør.30.juI.16 

søn.31.juI.16 

tor.05.mai.16 

man.25.juI.16 

lør.19.mar.16 

lør.01.okt.16 

lør.30.apr.16 

lør.24.sep.16 

lør.06.aug.16 

lilløsa Speedway 

NMK Kr.Sand. 

Bgane MK 

Oslo MK 

Grenland SMK 

lIlløsa Speedway 

NMK Kr.Sand. 

Oslo MK 

lIlløsa Speedway 

Bgane 

Grenland SMK 

NMK Kr.Sand. 

NMK Kr.Sand. 

Oslo MK 

Oslo MK 

Bgane 

Bgane 

NMK Kr.Sand. nl8 mai 

Oslo MK til 28.7 

Bgane til 22.3 

lIlløsa Speedway 

Grenland SMI< 

Grenland SMK 

Oslo MK 

Oslo MK 

08.11.2015 
Stevne 
Arrangørkonferanse dag 1 

Arrangørkonferanse dag 2 

Liga 1. Divisjon 500ccm Runde 1 Norges Cup 

Liga 1. Divisjon 500ccm Runde 2 Norges Cup 

Liga 1. Divisjon 500ccm Runde 3 Norges Cup 

Liga 1. Divisjon 500ccm Runde 4 Norges Cup 

Liga 1. Divisjon 500ccm Runde 5 Norges Cup 

Liga 1. Divisjon 500ccm Runde 6 Norges Cup 

& Serie 851125 ccm Rund 

& Serie 85/125 ccm Rund 

& Serie 85/125 ccm Rund 

&Serie 85/125 ccm Rund 

& Serie 85/125 ccm Rund 

& Serie 85/125 ccm Rund 

Norges Serie 500cc Runde 1 og Barn 50/85/150/250 ccm 

Norges Serie 500cc Runde 2 og Barn 50/85/150/250 ccm 

Norges Serie 500cc Runde 3 og Barn 50/85/150/250 ccm 

Norges Serie 500cc Runde 4 og Barn 50/85/150/250 ccm 

Norges Serie 500cc Runde 5 og Barn 50/85/150/250 ccm 

NM Individuellt ( Kval NM Individuellt) 

NM Individuellt reservedag 

NM LAG 

NM LAG reservedag 

NM PAR (kval kjøres samme dag) 

NM Par Reservedag 

Trening 500/85/125/Mcro/sidevogn . 

Trening 500/85/125/Mcro/sidevogn 

Trening 500/85/125/Mcro/sidevogn 

Trening 500/85/125/Mcro/sidevogn 

Høst speedwayfestival 

TrafiKksikkerhetsdagen. 

Barnas speedwaydag (Uusteres elter Valsenatta i Hagfors» 

2016 Mnneløp Patrik Haraldsen 

Nordisk landskamp (jobbe ogsa med 85cc> 

11 . Utdanning funksjonærer 
Notat til diskusjon: Conrad Rye-Holmboe var innom og informerte om endring av 
lisenskursholder - og lisenskurs på nett. Foresatte 
Wp.nif.nol - her kan se hvem som har godkjent kompetanse. 

Ønskede utdanning : Jurykurs: Oslo MK, EIgane, Mjøsa 

12. Banegodkjenninger 
Notat til diskusjon: Krav til banegodkjenner: Jury og dommerutdanning. 

Grenland 31.12.2016 
Riska 31.12.2015 
Egane 31 .12.2015 
Oslo 31.12.2015 - NY01 .06.2016 
Mjøsa 31.12.2017 
Kongsberg 31 .12.2015 
Kr.Sand 31 .12.15 

Innføre krav tilluftgjerde innen 3 år for status stevner 

Vedtak: 8 for - 3 blanke 

13. Gjennomgang spesialreglement (SR) 
Notat til diskusjon: 

http:l�r.06.aug.16
http:l�r.24.sep.16
http:l�r.30.apr.16
http:l�r.01.okt.16
http:l�r.19.mar.16
http:man.25.juI.16
http:tor.05.mai.16
http:s�n.31.juI.16
http:l�r.30.juI.16
http:s�n.18.sep.16
http:l�r.1?sep.16
http:s�n.28.aug.16
http:l�r.27:aug.16
http:l�r.OO.sep.16
http:l�r.04.jun.16
http:s�n.03.jull.16
http:l�r.21.mai.16
http:l�r.13.aug.16
http:s�n.14.aug.16
http:s�n.05.jun.16
http:s�n.19.jun.16
http:s�n.06.mar.16
http:l�r.05.mar.16


2015 
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14. Track Racing arbeidsutvalg 2015/2016 

Grenleder: Sigbjørn. 


Vara: Henning Sveen. 


Oslo: Thomas Hamar; mob: 98832608 mail : hamar.thomas@gmail.com Barneidrett. 


EIgane: Tarald Haaland: mob: 90506566 mail: taraldh@hotmail.com 


Grenland: Roy Pettersen; mob: 46979235 mail: roy.thingstad.pettersen@gmail.com 


Kr.Sand: Walther Johanssen; mob: 48023808 mail: w;racing@mail.com 


Riska : Carl Johan Raugstad; mob: 95261474 mail: raugstad@me.com Førerrepresentant. 


2016 ? 

Notat til diskusjon: 

Grenleder: Sigbjørn. 


Vara: Henning Sveen. 


Oslo: Thomas Hamar; mob: 98832608 mail: hamar.thomas@gmail.com Barneidrett. 


EIgane: Tarald Haaland: mob: 90506566 mail: taraldh@hotmail.com 


Grenland: Roy Pettersen; mob: 46979235 mail: roy.thingstad.pettersen@gmail.com 


Kr.Sand: Elin Topstad; mob: 94280536 mail: elintopstad@hotmail.com 


Riska: Carl Johan Raugstad; mob: 95261474 mail: raugstad@me.com Førerrepresentant. 


Mjøsa: Rune Mikkelsen; mob: 48071842 mail: rumikk@online.no 


15. Arrangørkonferanse 2016 
Notat til diskusjon: 

5. - 6. mars Mjøsa 

16. Eventuelt 

mailto:rumikk@online.no
mailto:raugstad@me.com
mailto:elintopstad@hotmail.com
mailto:roy.thingstad.pettersen@gmail.com
mailto:taraldh@hotmail.com
mailto:hamar.thomas@gmail.com
mailto:raugstad@me.com
mailto:w;racing@mail.com
mailto:roy.thingstad.pettersen@gmail.com
mailto:taraldh@hotmail.com
mailto:hamar.thomas@gmail.com
sigbj_000
Tekstboks
https://sites.google.com/site/nmfspeedway/
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1 Ny grenkoordinar - Gunnar Mikal Naas 96901459 

2 Frister for søknader av førere til internasjonale løp - Førerne sender sin interesse til grenleder 

som så søker x-antall plasser - klubbene får tilsendt søknadsfrist fra grenleder 

3 Grenkomiteen har opprettet egen hjemmeside - som ett arbeidsgruppeforum 

Sign. protokoll underskriver 

Dato: 




