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MØTEDATA  

Møte tittel  MSK 2014 / Grenmøte trial Spesifisert       

 Organisasjonsledd   Gren Møte nr.  1 Dato  8.-9.11.2014 

 Telefonmøte         Elektronisk møte         Møte     X     Møtested   Tønsberg 

Tilstede      

51 deltakere,  
herav 35 med stemmerett 

Møteleder/ordstyrer: 

Erik Westbye  
 Referent   

Elin Vandevjen 

 

FORHANDLINGER 

Nr. Overskrift Bakgrunn / opplysninger Vedtak Ansv. 

01 Åpning v/leder Harald Paulsen åpnet møtet med å 
gratulere Marianne Lundevold og Bjørn 
Hovden med valget som ny grenlender og 
vara. 

  

02  Valg av ordstyrer og 
referent 

 Erik Westbye ble valgt til 
ordstyrer. 
Elin Vandevjen ble valgt til 
referent. 

 

03 Sesongrapporter  
2014 

Årsberetning  trial 2013/2014  v/Harald 
Paulsen 
Bra økning antall lisenser (974 i 2014). 
Meget høyt nivå på årets stevner 
Landslag etablert (se nedenfor). 
Representasjonslandslaget er verdens 5. 
beste lag på herresiden. Kvinnelandslaget 
kjørte seg opp fra 8. plass i 2013 til 6. plass i 
2014. 
Håkon Pedersen kjørte alle  EM-rundene og 
fikk 4. plass sammenlagt i seniorklassen, 
noe som er tidenes beste norske plassering.  
Kvinneidrett: To samlinger avholdt i regi av 
Støttegruppa for kvinnetrial. Trial Team 
Girls har fungert meget godt, det er avholdt 
åtte samlinger. To av jentene var tatt ut til 
Landslaget.  Etter mange år med bare 
gutter i Team Norway Trial har man igjen 
fått inn én jente.  
Markedsføring og informasjon: Grenens 
banner er blitt brukt på alle NC og NM. 
Utstyrsleverandører har kjøpt reklameplass. 
I tillegg har toppidrettsutøverne tilbud om å 
bruke et felt som de kan benytte til sine 
sponsorer. Tre nye utøvere har fått tildelt 
reklameplass i 2015; Marius Christiansen, 
Andreas Dammyr og Julian Berntsen.  
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  X-trial: “X-Trial Battle of the Fjords 2014” 

ble arrangert  i Stavanger.  Vellykket 
arrangement, med 15 deltakere 
 
Landslag v/Marianne Lundevold 
Landslag er etablert i hht NMF 
Motorsportakademiets (MA) retningslinjer.  
Utøvere 2014: Håkon Pedersen, Ib Vegard 
Andersen, Ole Kristian Sørensen, Ivar 
Norum. Landslagstrener: Per Ole Svensrud 
MA-godkjent landslag er det faste 
landslaget som jobber langsiktig med 
toppidrett.  
MAs retningslinjene må følges når det 
gjelder søknadsfrister, skjematikk, 
presentasjonsmateriell, utøvernes 
forpliktelser osv. NB! Det er egen søknads-
prosedyre for uttak til representasjons-
landslaget, den er også ihht MAs 
retningslinjer som er felles for alle grener.  
Utøvere som står utenfor MA-landslaget 
kan fortsatt bli tatt ut til representasjons-
landslaget som utgjør Norges lag under 
Nordisk mesterskap og VM. 
Selv om det er et MA-godkjent landslag, 
gagner dette ikke laget økonomisk i form av 
støtte fra NMF. Det foreligger flere ideer for 
å skaffe midler til landslaget.  
Internasjonale størrelser som Dougie 
Lampkin og Tommy Avala har sagt seg villig 
til å hjelpe det norsk landslaget til å nå sine 
mål, men dette er avhengig av midler. 
Landslaget kan skape blest om sporten og 
bidra til bredden. 
 
Team Norway Trial v/Marius Dammyr 
Teknisk trener: Joa Hindren 
TNT kom oppnådde flere av sine 
resultatsmessige mål for 2014. Mål og 
planer for 2015 ble lagt fram, herunder  
samarbeid med MA-landslaget.  
TNT donerer 20.000 kroner av tilskuddet de 
får fra grenen til landslaget.  
 
Trial Team Girls  v/Vidar Christiansen 
Deltakere: Ni jenter i forskjellig alder og 
nivå. To faste trenere; Steffen Solheim og 
Martin Fjermedal 
Teamet har fungert godt. 
Treningsdagbok innført. 
Søknadsfrist for 2015 er i begynnelsen av 
desember. 
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04 Evaluering av årets 
stevner 

Nivået på arrangementene er de siste årene 
blitt svært høyt. 
Nytt konsept for NC har fungert godt og 
blitt tatt godt i mot av utøverne. Det var 
noe problemer i starten med at utøvere 
meldte seg på i feil klasse. 
Juryen har foretatt  få endringer av 
seksjonene i statusløpene. Rammene rundt 
arrangementene har vært profesjonelle og 
på et internasjonalt nivå. 

  

05 Terminliste 2015 Foreløpig liste:  
16.-17. mars: Arrangørkonferanse -
Østlandet 
18. april:  NC1 - Vaulali 
25. april:  Kråkerøy Open 
2. mai:  NC2 - OMS 
9. mai:  X-trial Bergen 
6.-7. juni:  VM-runde  - Borås, Sverige 
21.-22. juni:  NC 3 og 4 - Grimstad 
4.-5. juli: Hobøl 2-dagers 
25. juli:  X-trial Stavanger - Riska MSK 
8.-9. august: Nordisk mesterskap - Randers, 
Danmark 
29.-30. august: NM individuelt og NC5 -  
Kristiansand 
26.-27. september:  NM lag og NC6 (finale) - 
Trøgstad 

Endelig  terminliste 
publiseres senest 15. 
januar 2015. 

Arb.utv. 

06 Økonomi og  
budsjett 

Merknader til regnskap hittil i 2014: 
Det er brukt mer penger på 
profilering/markedsføring enn budsjettert 
pga  lakkering av fem nye landslagshjelmer 
og krav til bruk av Motorsportakademiets 
landslagstøy. Utvalget vurderer rimeligere 
lakkering av hjelmer. 
Utvalgets administrasjonskostnader holdes 
på et lavt nivå bl.a. fordi de fleste av 
utvalget saker behandles i  telefonmøte . 
Kr. 60.000 er overført fra grenen til TNT.  
 
Totalt budsjett for 2015: kr. 471.550 
Grenen har dermed midler til å 
opprettholde den aktiviteten man har hatt i 
2014. 
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07 Fastsettelse av 
startavgifter 2015 

Innkommet forslag nr. 22 om at deler av 
startavgiften går til satsing (de første årene 
til landslag) ble behandlet under denne 
posten. 
 
Det ble under diskusjonen fremmet forslag 
om 25 % søskenmoderasjon.  
 

NC økes med kr 100 til  
kr. 450. 
NM individuelt økes med 
kr. 100 til kr. 600. 
NM lag økes med kr. 400 
til kr. 1.900. 
 
50 % av økningen skal gå 
til satsing. 
 
Forslaget om søsken-
moderasjon ble nedstemt. 

 

08 Innkomne forslag Det ble minnet om at forslag som sendes 
inn til grenmøtet skal fremmes av 
klubbenes styre, ikke av enkeltpersoner. 
Grenen vil informere klubbene i forkant av 
MSK 2015 om retningslinjer for innsending 
av forslag. 
 
Bjørn Hovden oppfordret alle klubber til å 
sjekke om tilsvarende forslag er blitt 
behandlet i de siste grenmøtene.  Hvis ja, 
bør forslaget bare fremmes på nytt dersom 
det er kommet nye, tungtveiende 
argumenter i saken.  

  Arb.utv. 

8.01 Forslag 1, 5 og 6 
(regelendring) 

SR 61 Deltakere i NC 
Forslagsstillerne aksepterte å  skrive om 
forslagene til ett felle s forslag. 
Forslag om endring av navn og kriterier i 
begge kvinneklassene i NC.  

Kvinneklassene ble vedtatt 
endret til: 
- Nasjonal Kvinner Elite 
- Nasjonal Jenter, utøvere 
13-21 år, fri ccm 

 

8.02 Forslag 2 
(regelendring) 
 

SR 50.2.2. Åpne løp i tilknytning til  
Norgescup 
SR 61 Deltakere i NC 
SR 64.1 Antall og fordeling 
Forslag om at klasse Trim erstattes av 
klasse Fri som kjører samme seksjoner som 
Rekrutt Lett.  
Det er etter det nye konseptet for NC ikke 
praktisk gjennomførbart at klasse Trim kan 
velge hvilken seksjonsklasse de ønsker å 
kjøre slik 50.2.2 angir.   

Navneendring nedstemt. 
Vedtatt at klasse Trim 
kjører samme spor som 
Rekrutt Lett. 
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8.03 Forslag 3 
(regelendring) 

SR 61 Deltakere i NC 
Klassen Veteran for utøvere fra det året de 
fyller 40 år foreslås kjørt over like mange 
runder som de  øvrige NC-klassene.   
(Klassen har fra 2012 hatt offisiell status, 
men har vært  kjørt med bare én runde 
samme dag som avvikling av NM 
individuelt.) 
SR 64.1 Antall og fordeling 
Klasse Veteran  kjører 24 seksjoner, grønne 
piler. 

Vedtatt  

8.04 Forslag 4 
(regelendring) 

SR 71 Deltakere i NM 
Forslag om å søke om NM-status for 
klassen NM Veteran - åpen for utøvere fra 
det året de fyller 40 år. Veteraner skal følge 
samme seksjoner som NM Kvinner. 

Vedtatt. 
Endringen krever 
Forbundsstyrets 
godkjenning.  
 

Arb.utv. 

8.05 Forslag 5 Se 8.01   

8.06 Forslag 6 Se 8.01   

8.07 Forslag 7 
(regelendring) 

SR 64.1 Antall og fordeling (seksjoner i NC) 
Forslaget ble trukket. 

-  

8.08 Forslag 8 
(regelendring) 

SR 81.1 Klasser i lag-NM 
Forslag om å søke om offisiell status for 
klassen NM Lag Veteran - åpent for alle 
utøvere fra det året de fyller 40 år  
(Kjøres nå som uoffisiell klasse med 
aldersgrense 30 år.) 

Nedstemt  

8.09 Forslag 9 
(regelendring) 

SR 61 Deltakere i NC  
Egen klasse for kjørere på C/D-nivå. 
Forslaget ble trukket. 

  

8.10 Forslag 10 
(regelendring) 

SR 61, 64.1 og 65 (NC) 
Forslag om at klasse Rekrutt vanskelig skal 
kjøre samme seksjonssett som Ungdom 
som kjører grønt spor. I dag er det mulighet 
til å variere innenfor det grønne sporet 
også med antall seksjoner. 

Nedstemt  

8.11 Forslag 11 
(regelendring) 

SR  89 Premiering (NM lag) 
Forslag om å premiere uoffisielle lag (dvs 
lag som kjører utenom konkurranse). 
Tor Linnerud (fra NMF Administrasjon) 
informerte om at forslaget ikke kan 
stemmes over i den form det er fremsatt da 
det er en forutsetning at et lag deltar i 
konkurransen før det kan premieres.  
Derimot kan det opprettes en eller flere 
egne klasser som ikke har offisiell NM-
status. Disse klassene kan premieres. 

Forslaget oversendes 
Arbeidsutvalget for 
utarbeidelse av regler for 
klasse(r) uten offisiell NM-
status. Denne (disse) 
klassene premieres. 

Arb.utv. 

8.12 Forslag 12 
(regelendring) 

SR 64.4 Piling 
Forslag om å fjerne muligheten til å la 
klassen Nasjonal Kvinner Elite unnlate å 
kjøre enkelte blå porter. 

Nedstemt  
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8.13 Forslag 13 
(regelendring) 

SR 32.2 Straffeprikker i seksjon 
Forslag om å fjerne 5 prikker for rygging. 
Forslaget ble trukket til fordel  for forslag 
14. 

  

8.14 Forslag 14 
(regelendring) 

SR 32.2 Straffeprikker i seksjon 
Første strekpunkt foreslås endret til  
- Sykkelen beveger seg bakover  samtidig 
som føreren foter. 
 
Under diskusjonen ble det fremmet eget 
forslag om å fjerne strekpunktet  
- Sykkelen kjører i en sløyfe og krysser sitt 
eget spor med begge hjul . 

Vedtatt 
 
 
 
 
Vedtatt 

 

8.15 Forslag 15 
(regelendring) 

SR 32.2 Straffeprikker i seksjon 
I forbindelse med femprikksfeil er det 
behov for  definere når sykkelen krysser  
markering og annen klasses piler (dvs 
hjulaksel  eller "første knast på hjulet").  
Internasjonal tolkning er hjulaksling 
for/bak. 

Internasjonal tolkning 
vedtatt (aksling for/bak). 

 

8.16 Forslag 16 
(regelendring) 

SR 32.2 Straffeprikker i seksjon 
Forslag om at tre feil gir tre prikker, mer 
enn tre feil gir fem prikker. 

Nedstemt  

8.17 Forslag 17 
(regelendring) 

SR 32.2 Straffeprikker i seksjon 
Nytt strekpunkt under femprikksfeil: 
- Føreren unnlater å bruke stoppesnor når 
han/hun kjører i en seksjon 
Forslaget er en tilpasning til internasjonale 
regler. 

Vedtatt.  
(Tilpasning til 
internasjonale regler.) 

 

8.18 Forslag 18 
(regelendring) 

SR 65 Utrustning 
Forslag om påbudt  bruk av ryggskinne for 
barn og unge under 18 år. 
 
Momenter fra diskusjon: 
Hvis påbud om ryggskinne vedtas, må det 
defineres hva en ryggskinne er og hva den 
skal dekke.  
Ikke statistikk som viser at ryggskinne har 
positiv effekt. 
Påbud kan medføre avkorting i forsikring 
dersom fører ikke brukte skinne under 
uhell. 
Bruk av skinne er vanskelig å kontrollere for 
sikkerhetsansvarlig/ løpsansvarlig. 
Det er ingen tredjepart som blir 
skadelidende om ryggskinne ikke brukes. 

Nedstemt  



MØTEPROTOKOLL side 7  
 

 

8.19 Forslag 19 
(regelendring) 

SR 81.3 Lagleder 
Forslag om at lagledermøtet erstattes av 
sistehåndsmelding utlevert ved innsjekk. 
 
Pga at det kan forekomme endringer etter 
innsjekk, ble det foreslått at 
sistehåndsmelding skal settes opp på 
offisielle oppslagstavle for løpet og ved 
start. 

Vedtatt at lagledermøte 
utgår.  
Arbeidsutvalget gis frihet 
til å utforme regeltekst 
ang. sistehåndsmelding. 

Arb.utv. 

8.20 Forslag 20 
(regelendring) 

Teknisk reglement  55 Nummerskilt 
Forslag: I klasser hvor man kjører fritt 
mellom båndene skal ikke syklene ha 
merke. 

Vedtatt  

8.21 Forslag 21 
(regelendring) 

Teknisk reglement  79 og 80 Støykontroll 
Innføring av "2meter MAX" som enste 
målemetode for offroadklasser også i 
Norge.  
Foreslått tekst er en oversettelse av 
internasjonalt regelverk. 
Unntak: 79.11.1 Gjeldende støygrenser før 
konkurransen forelås satt til 112 dB/A 
(pluss 2 dB/A tillegg i toleranse) både for 
totakts- og firetaktsmotorer. 

Foreslåtte støygrenser 
vedtatt. 
 
Resten av forslaget er 
tilpasning til 
internasjonale regler.  

 

8.22 Forslag 22 
(Handlingsplan/ 
budsjett) 

Forslag om at andel av påmeldingsavgift 
på NC, NM og Lag-NM går til satsing. 
Forslaget ble behandlet under pkt. 07 - 
Fastsettelse av startavgifter. 

  

8.23 Forslag 23 
(diskusjon) 

Lag-NM / Løypenivå 
Seksjonsnivået i de forskjellige klassene er 
definert i SR. Ønsker man å endre nivået, 
må dette fremmes som 
regelendringsforslag. 

  

8.24 Forslag 24 
(diskusjon) 

Rekrutter/ Minirekrutter i NC 
Å opprette klasser for 
rekrutter/minirekrutter i NC vil være i strid 
med barneidrettsreglene. 
Det kan evt. arrangeres treningssamling for 
barn under 11 år samtidig med NC, men 
dette må hver enkelt arrangør avgjøre om 
de har kapasitet til å gjennomføre. 
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8.25 Forslag 25 
(diskusjon) 

Satsingsteam / Manglende tilbud om 
toppsatsing for gutter i alderen 16-20 år. 
Ifølge NMFs sportssjef Siri Minken er det 
for sent å ta inn 15-16-åringer på 
satsingsteam. I den alderen bør utøvere 
allerede være på god gang internasjonalt. 
Det var delte meninger i salen om dette. 
 
Anders Minken minnet om at det er 
klubbenes/regionenes ansvar å tilegne seg 
tilstrekkelig trenerkompetanse for å gi alle 
utøvere et godt tilbud, også gutter 16-20 år.  
 

Arbeidsutvalget tar med 
seg innspillene i sitt videre 
arbeid med satsingsteam. 

Arb.utv. 

8.26 Forslag 26 
(diskusjon) 

Representasjonslag Nordisk og TDN / 
Uttak 
Tor Linnerud redegjorde for  historien bak 
prosessen for uttak av lag: 
a) Førerne ønsket  forutsigbarhet og 
mulighet for å planlegge sesongen. 
b) Den som skal ta ut laget (landslagstrener) 
vet hvilke utøvere han/hun skal følge med 
på gjennom året. 
Siri Minken bekreftet dette og presiserte at 
kriterier for selve uttaket defineres av 
landslagstrener. Vurderingene som ligger til 
grunn for uttak kan inkludere forhold  som 
ikke skal/kan offentliggjøres. 

Arbeidsutvalget tar med 
seg innspillene i sitt videre 
arbeid. 

Arb.utv. 

8.27 Forslag uten 
nummer 
(regelendring) 

SR 64.1, 65 og 75 Forslag om finalerunde i 
NM individuelt 
(Forslag om finale i NC ble trukket.) 
Begrunnelse  for forslaget: 
Promotering at trial i media. 
Skape mer spenning under løpet og gi økt 
konkurranse. 
Redusere behovet for seksjonsdommere/ 
klippere. 
 
Momenter fra diskusjon: 
Finale i NM ble kjørt 2005-2007. Ble 
avviklet bl.a. fordi avvikling tok for lang tid 
og det var få utøvere som hadde mulighet 
til å bli igjen til finale/premieutdeling.   
Med NM lørdag og NC-runde søndag vil det 
være flere utøvere/foresatte som er 
tilstede finalen. 
Finale vil være best egnet på steder der 
"drop-in"-publikum likevel ferdes 
(sentrumsnære områder, utenfor 
kjøpesentre o.l.) 

Vedtatt. 
Arbeidsutvalget 
utarbeider regler om  
a) hvilke klasser som skal 
kjøre finale 
b) hvor mange kjørere 
som går videre til finale i 
hver klasse 
c) om resultatene skal 
nullstilles før finalen eller 
om fører tar med prikker 
(evt nærmere definert 
poengsum for plassering) 
"fra skogen" videre i 
finalen. 
 

Arb.utv. 
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8.28 Forslag uten 
nummer 
 (regelendring) 

SR 81.1 Klasser i NM lag 
Forslag om at klassene NM Lag Kvinner og 
Veteran kan ha maksimalt fire førere 
hvorav to tellende i hver seksjon. 
 
Moment fra diskusjon: 
Antall deltakere er i dag fastsatt slik at flest 
mulig klubber skal kunne stille lag i de 
nevnte klassene. Å tillate fire førere vil 
favorisere det fåtall av klubber som har fire 
førere som er aktuelle for klassen. 

Nedstemt  

09 Internasjonal  
Rapport 

Anders Minken informerte. 
Minken gikk i høst ut av FIMs  
trialkommisjon (CTR), men er gjenvalgt for 
fire nye år som leder av trialkommisjonen i 
FIM-Europe. Det er nylig vedtatt at 
medlemmer av FIM-Europe også skal møte i 
FIM CTR. 

 
Flere og flere land tillater rygging.  Det er 
stemning for å fjerne forbud mot kryssing 
av spor også internasjonalt. 
Forslag om å gå bort fra non-stop skulle 
vært behandlet i FIM-møte som var 
berammet samme helg som TdN, men 
møtet ble avlyst pga at leder Thierry 
Michaud (som er for non-stop) meldte 
forfall.  Forslaget vil bli tatt opp senest i 
februar 2015. 
FIM Europa går for at alle løp skal 
arrangeres på lukket område, tillate stopp, 
tillate rygging uten foting, plasspoeng til 
alle deltakere i EM.  

  

10 Internasjonale 
tilpasninger og 
regelendring i SR 
som ikke trenger 
saksbehandling i 
form av saksforslag 

Se pkt.  8.17 og 8.21   
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11 Arbeidsgruppens 
sammensetning, 
valg av medlemmer, 
undergrupper og 
personer med 
spesialoppdrag. 

Grenleder og leder av arbeidsutvalget: 
Marianne Lundevold 
Nestleder: Bjørn Hovden 
Medlem: Roald Stenvik  
Utøverrepresentant: Martin Hemmer 
Seniorrådgiver: Anders Minken. 
Grenleder ønsker i tillegg å oppnevne et 
medlem fra Midt-Norge. 
 
Undergrupper: 
Arbeid med landslag: Bjørn Hovden 
Representasjonslag og konsept for landslag 
kvinner: Martin Hemmer 
X-trial - hovedansvar overtas av Martin 
Haga 
Kvinneidrett: overtas av Vidar Christiansen  

Medlem fra Midt Norge 
oppnevnt etter møtet: 
Odd Jørgen Nilssen 

Arb.utv.    

12 Handlingsplan for 
trial 2015-2017 
 

Arbeidsgruppens handlingsplan med 
prioriterte tiltak innen breddeidrett, 
barneidrett, toppidrett og kvinneidrett ble 
presentert.  Planen vil være et godt verktøy 
for utvalget i kommende periode. 

 Arb.utv. 

13 Eventuelt Nytt fra Medisinsk utvalg v/Anders Minken  
Medisinsk reglement er revidert.  
Under NC vil ambulansekravet være A2 
(transportambulanse) , under NM er det 
krav til akuttambulanse. 
 
Statistikk NC v/Henrik Wergeland  
Statistikk over resultatene fra Norgescupen 
2014 ble presentert.  Statistikken viste et 
urovekkende høyt antall prikker i de fire 
siste rundene. 
 
Jentesamlinger v/Per Ove Andersen  
Det arrangeres jentesamling (bredde) to 
ganger i året; én i pinsen og én den første 
helgen etter lag-NM. 
 
Motorsportskolen v/Terje Glomset   
Oppfordring til klubbene om å informere 
sine medlemmer om skoletilbudet ved 
Setesdal Folkehøgskole   
 
Besøk fra seksjonsstyret v/leder Emilie 
Westbye og nestleder Ivar Gynnild 
Begge oppfordret til å ta kontakt dersom 
det er noe trialen ønsker å ta opp med 
seksjonsstyret. 

  

14 Gulløksa 2014 Gulløksa 2014 ble tildelt Gjerstad Trialklubb 
for NM individuelt. 

  

 


