
NMF med sine mange grener og særidretter 
har tilknytning til lere internasjonale forbund. 
Å føre en aktiv internasjonal idrettspolitikk 
er et av de områdene der det er lett å tro at 
dette er høye smørbrød, store utgifter og liten 
nytte. For en stor del er dette myter. NMF har 
i mange år hatt en strategi for internasjonalt 
arbeid. Et av prinsippene har vært at vi valgte 
posisjoner i de internasjonale forbundene skal 
være der hvor en kan ha direkte inlytelse på 
sporten – og da fortrinnsvis i grener der NMF 
har internasjonale førere og internasjonale ar-
rangementer. I tillegg til dette tar NMF mål av 
seg til å ”eksportere” norsk idretts verdier inn 
mot de internasjonale forbundene og er derfor 
aktiv på områdene miljø og kvinneidrett.

En av våre aller mest aktive representanter 
er Anders Minken. Da han ble ansatt som 
sportssjef i forbundet i 2004 tok han med 
seg sitt internasjonale engasjement i FIM 

(det internasjonale motorsykkelforbundet) og 
UEM (det europeiske motorsykkelforbundet). 
I begge disse forbundene hadde han sittet i 
trialkommisjonen i mange år allerede. 

Du har blitt stadig mer innvolvert på mange 
områder i disse forbundene. Er dette en del 
av jobben som sportssjef nå?

-Dette er frivillig, ubetalt idrettsarbeid på linje 
med valgte verv her hjemme. Men det er klart 
at jeg som sportssjef har en arbeidsgiver som 
legger tilrette og er leksibel slik at dette omfat-
tende arbeidet lar seg kombinere med jobben. 
Av og til kan det være vanskelig å skille mel-
lom de oppgavene jeg likevel ville hatt inter-
nasjonalt som sportssjef og de oppgavene jeg 
utfører som frivillig. De går ofte i hverandre. I 
en vanlig jobb ville jeg nok ikke kunnet ta så 
mange og varierte oppdrag som jeg har fått av 
FIM og UEM nå, sier Minken.

Du er stadig på reise. Hva er det egentlig 

du driver med?

-Først og fremst er jeg visepresident i FIMs 
trialkommisjon (CTR) og medlem av kommis-

jonen i UEM. Da blir det møter og kongresser 
som der hele kommisjonen møtes. Men det 
er bare ire reiser i året – to i hvert forbund. Til 
disse møtene er det NMF som står for utgif-
tene. Alt annet jeg gjør internasjonalt bekostes 
av FIM eller UEM. I tillegg til kommisjons-

møtene er det mange oppdrag i egenskap av 
visepresident, for eksempel møter med VM 
arrangørene, homologering av VM- arenaer 
og møter med FIMs stab i Geneve. Mye av 
arbeidet i kommisjonen er organisert i arbeids-

grupper som møtes i ny og ne. Jeg sitter i en 
arbeidsgrupper for Indoor VM, reglementer, 
seminarene (utdanning til til stevneleder- og 
jurylisens) og kvinnetrialen, forteller Anders 
entusiastisk.

-Men de leste reisene mine er nok i forbind-

else med oppdrag som jurypresident for VM 
og EM. Jurypresidenten på mesterskapene 
må alltid være en fra kommisjonen. Tilsam-

men har vi ca 20 arrangement i løpet av året. 
I kommisjonen er det egentlig 14 medlemmer, 
men etterhvert som kravene til profesjonalitet 
har økt, er det stadig færre som blir utpekt. 
Så i år er jeg jurypresident på hele 11 av de 
20 stevnene. At det blir såpass mange henger 
sammen med at jeg er har alle rundene i VM 
innendørs etter at rundene nå blir sendt di-
rekte på Eurosport og vi derfor har etablert et 
fast team av funksjonærer (Stage Manager, 
Press Manager, TV Producer og meg som 
Referee – ens lags enmannsjury), fortsetter 
Minken.

Det kan da ikke bli mange helger fri i løpet 
av året?

-Nei, frihelger er en luksus jeg sjelden op-

plever. Men dette er jo min hobby og hovedin-

teresse for tiden, så både arbeid og fritid går 
litt i ett. Engasjementet for FIM og UEM med-

førte 120 reisedøgn i fjor. I år blir det nok mer. 
Bare de tre første månedene i år hadde jeg 9 
utenlandsreiser og tilbrakte 55 timer i luften i 
et ly. Det har jeg regnet ut fordi det bekymrer 
meg ikke så lite som miljøengasjert menneske 

at jeg planter et digert Carbon-fotavtrykk på 
Moder Jord med alle reisene.

At Anders er miljøengasjert vet alle som kjen-

ner ham. Han må nok ta sin del av skylden 
for at NMF seiler opp som et forbund med 
en sterk miljøproil. Dette engasjementet har 
han tatt med seg til FIM også. Da FIM var ute 
etter en som kunne representere alle sports-

grenene i en arbeidsgruppe som skulle ar-
beide med å forberede en fremtid med forny-

bar energi i motorsporten, falt valget på vår 
sportssjef.

Miljøengasjemenetet og kunnskapen om 

sportsgrenene i motorsykkelsporten har 

gitt deg enda ett oppdrag for FIM. Fortell!

-For tre år siden så FIM, som alltid har vært 
tidlig ute med miljøsaker, at vi måtte ta både 
global oppvarming og fremtidig redusert 
tilgang på fossilt brensel på alvor. Motorsport 
er en sårbar idrett som lett kan få både poli-
tikere og befolkning mot seg dersom når det 
kommer restriksjoner på bruk av fossilt bren-

sel. Og om noen tiår vil situasjonen være gan-

ske anderledes enn i dag. Alternative Energy 
Working Group (AEWG) ble etablert med te-

kniske spesialister, representanter med bakg-

runn fra energibransjen og meg som sportesn 
representant. Men å få beveget folkemenin-

gen i retning av å ville ta i bruk fornybar en-

ergi krever holdningendring, og det kan nok 
være at dette også hadde sammenheng med 
min bakgrunn som psykiater og en som har 
jobbet mye med nettopp holdningsarbeid og 
holningendring i forhold til rus. Etter de første 
årene å ha jobber mye med kartlegging av 
situasjonen teknisk og politisk er vi nå kom-

met over i en mer konkret handlingsfase der 
både reglement for biodrivstoff og elektriske 
kjøretøy er på plass og det første mesterska-

pet for elektriske motorsykler kjøres i år. Vi 
jobber tett med spesialister på EU lobbying i 
Brussel også. Og det er med begeistring jeg 
kan melde at fremtiden faktisk er her nå. Vi 
må bare ta den i bruk!

FIM og UEM representanten

Anders Minken



Datteren din, Siri var i verden-

stoppen i  Trial i mange år. Var 

dette det som utløste at du ble 

så engasjert i jenter og motor-

sport?

-Jeg har interessert meg for både 
jenter og motorsport så lenge 
jeg kan huske. Men arbeidet for 
jenter i motorsport startet nok der, 
ja. Som visepresident i CTR sitter 
jeg med spesialansvar for jentene 
og kvinnetrialen. Vi var første 
gren som etablerte EM og VM for 
kvinner og har hatt prosjekter på 
gang i over ti år nå med sikte på 
å øke nivå og antall både i de en-

kelte nasjonene og i VM- sirkuset. 
Det har vi lykkes med over all for-
ventning. Så mens Norge var den 
ledende nasjonen i siste halvdel 
av nittitallet og de første årene 
av dette århundret, har jeg nok 
bidratt til at vi er grundig forbikjørt 
av England, Tyskland, Spania og 
Frankrike i dag. Men vi kun var få 
land som hadde jenter for 10-15 
år siden, stilte 13 nasjoner fra 5 
kontinenter lag til lag VM for kvin-

ner i fjor. NMF tok gullet i 2001. I 
fjor havnet vi på 5. plass. 

Det er mye ekstra arbeid ved 
siden av det å være sportssjef 

for ire særidretter og 17 gren-
er. Er det verdt det?
-For meg personlig er svaret et 
deinitivt JA. Om det er verd det 
for NMF at de av og til har en 
fraværende sportssjef og ofte en 
sliten sportssjef får andre svare 
på. Men jeg tror nok at det er av 
verdi for forbundet at vi har en 
høy proil internasjonalt. Og selv 
merker jeg jo at den erfaringen og 
kompetansen som internasjonalt 
arbeid har gitt meg kommer godt 
med i arbeidet som sportssjef i 
et forbund med internasjonale 
måsettinger i idretten.

  Vellykket ungdomssatsing 

 

Med full kursdeltagelse og masse positive tilbakemeldinger ble Ungdomsutvalgets kurshelg 
den 24.-25. april et vellykket prosjekt. Denne helgen viser derfor at det har vært et stort 
behov for kurs tilrettelagt for ungdom. Visjonen til Ungdomsutvalget er å engasjere ungdom-

men i forbundet og tilrettelegge for deres aktivitetet. Kurshelgen for aktivitetsleder og trener 
1 blir derfor stående som et godt resultat av denne visjonen.
 

Fredag gjorde administrasjonen om hele forbundskontoret til kurslokale. Litt trangt ble det, 
men ungdommene ikk et lite innblikk i hvor forbundet holder til. Kursmaterialet var delt inn 
mellom lere kursholdere slik at det ble stor variasjon i løpet helgen. På lørdagen ikk vi 
benytte oss av de lotte fasilitetene på banen til NMK Lier i Leirdalen. I det nyoppussede 
klubblokalet var det god plass og utøverne ikk også prøve seg i praksis ute. Etter en lang 
dag ute i felt, ble lørdagen avsluttet med foredrag av Kai Børre Andersen som også tok seg 
tid til å prate med deltagerne etter foredraget. Kurset ble avsluttet søndag ettermiddag på 
forbundskontoret og det var mange slitne, men fornøyde ungdommer som vendte hjem.
 

Arbeidet starter derfor snarest med å planlegge ny kurshelg til høsten i tråd med målsettin-

gen til ungdomsutvalget.
 

 


