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MØTEDATA 

 Protokoll fra Grenmøte Trial på MSK 2012 Møte nr.   Dato   
10. – 11.11.2012 

  Telefonmøte         Elektronisk møte         Møte          Møtested:   Gardermoen 

Tilstede: 51 personer; 
38 stemmeberettigede, 
13 uten stemmerett. 

Forfall    
 

Ikke møtt    
      

Møteleder   
Tor Linnerud 

Referent   
Elin Vandevjen 

Start 10.11. kl. 10:30    
Slutt 11.11. kl. 12:00 

 

 

FORHANDLINGER 

Nr. Overskrift Bakgrunn / opplysninger Vedtak 
An
sv. 

Fri
st 

01  Åpning  

Tor ønsket velkommen og gjorde   
oppmerksom på at grenmøtet er et 
rådgivende organ. Endelige vedtak fattes 
av styret for motorsykkelseksjonen. 

 TL  

02 
Valg av 
ordstyrer og 
referent 

Forslag fra Tor om at grenleder selv er 
møteleder. Elin Vandevjen, Asker Trial 
Klubb, ble foreslått som referent.  

Ordstyrer: Tor Linnerud 
Referent: Elin Vandevjen 

  

03 

Sesong-
rapport 
2011 og 
2012 

Rapporten var godkjent av 
seksjonsårsmøtet 9.11. 
Grenmøtet kommenterte at det ikke var 
nevnt at det under NM 2012 ble utdelt 
kongepokaler  

Rapporten vedlegges 
referatet. 

TL  

04 

Presenta-
sjon av 
trenings-
team 

a) Team Norway Trial 
Hovedtrener Marius Dammyr presenterte 
teamet og viste egenprodusert 
presentasjonsfilm. Målene for 2012 er i stor 
grad nådd: 

 Økt kunnskap om 
promotering/markedsarbeid  

 Internasjonale plasseringer 

 Synligere på løp/nettsteder/media 

 Lære om mentaltrening 

 Mer individuell oppfølging mellom 
samlingene  

Tanker om neste år ble også formidlet. 
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b) Regionale rekrutteringsteam 
Det er etablert tre velfungerende 
rekrutteringsteam. Målet for teamene er å 
rekruttere utøvere i alderen 13-16 år til 
toppidrett. Det er fastsatt felles 
retningslinjer for opptak.  
De enkelte teamene ble presentert  

 Vest (inkl Midt-Norge) v/ Tom 
Sandanger 

 Sør (inkl Rogaland) v/Marianne 
Kristiansen:  

 Øst v/Per Owe Andersen   
 
c) Team Trial Girls 
Vidar Christensen gikk gjennom 
presentasjon laget av Helene Sørlie. 
Teamet har i dag fem seniorer og fire 
juniorer. Det vil i 2012 bli gjennomført fire 
samlinger. Teamet har positiv erfaring med 
å bruke forskjellige mannlige trenere. 
 
d) Støttegruppen for norsk kvinnetrial 
Ansvarlige: Per Owe Andersen og Vidar 
Christensen. 
Gruppen har 35 kvinnelige utøvere på 
listen. Det er i 2012 gjennomført to 
samlinger. Positiv erfaring med å skaffe 
trenere, selv på kort varsel. 
Det planlegges treningstur til Tyskland i 
påsken 2013. 

05 
Inter-
nasjonal 
rapport 

Sportssjef Anders Minken innledet med å 
rose norsk trial som  "front runners" på alle 
områder innen norsk motorsport. 
 
VM 
Executive Board i FIM har besluttet at trial 
fra 2013 skal kjøres non-stop.  
Dette er ikke ønsket av utøverne. 
 
 
EM 

 Den europeiske trialkommisjonen 
(UEM) har fattet enstemmig vedtak om 
at EM 2013 skal kjøres etter gamle 
regler (dvs IKKE non-stop) 

 Alle løp skal kjøres på lukket område 

 Fri ccm for alle kjørere over 16 år, 
mens de som er under 16 må kjøre 
max 125 ccm. Dette gjelder også for 
kvinnene. 

 Oppfordret til bruk av elektriske sykler  

 Arbeides med å innføre 100-
poengsskala som vil gi alle deltakere 
poeng (foreløpig ikke vedtatt). 

  
 

 

Det ble fattet en enstemmig 
resolusjon om at norsk trial 
ikke ønsker non-stop.  

Grenmøtet oppfordet Anders 
Minken til å bringe dette 
videre til FIM. 

 

 

 

 

 

 

AM  
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06 

Analyse og 
vurdering 
av årets 
stevner 

Harald Paulsen og Atle Dyrkorn har også i 
2012 byttet på  være juryleder og NMFs 
representant i juryen under statusløpene. 
 
Rammene rundt årets statusløp har vært 
på et svært høyt nivå. Alle arrangementene 
har vært godt forberedt og juryens har aldri 
hatt så lite å gjøre i forkant at løpene. 
 
Det har vært rekordstor deltakelse både i 
NM og NC, og det var ekstra gledelig at så 
mange som 20 kvinner stilte til start i NM. 
 
Nivået i Elite og A må vurderes. (Dette vil 
inngå i mandatet til gruppen som skal se på 
nytt NC-konsept, jf sak 13) 
 
Harald Paulsen minnet om at planlegging 
av løp bør starte i god tid før bedriftenes 
budsjettprosesser på høsten året før løpet 
for å skaffe sponsormidler.    

 HP  

07 
Fastsettelse 
av start-
avgifter 

Motorsportskonferansen fastsetter 
startavgiftene for statusløp.  
 
Forslag: Satsene for 2012 opprettholdes. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Startavgifter 2013: 
NC   kr. 350 
NM   kr. 500 
NM lag   kr. 1500 pr. lag 

  

08 

Økonomi, 
budsjett og 
virksomhets
plan 

Tor kommenterte budsjett og gjennomføring 
av virksomhetsplan for 2012 og budsjett for 
2013.   
 
Budsjettet for 2012 er på kr. 467.100. Den 
største delen av fakturaene kommer i løpet 
av 4. kvartal. Rest ved slutten av året vil bli 
utbetalt som reisestøtte til deltakere i VM i 
hht kriterier fastsatt av arbeidsgruppe trial.  
 
Budsett for 2013: Trial får en tildeling fra 
NMF på kr. 435.000 i hht vedtatt 
fordelingsnøkkel mellom de forskjellige 
grenene (grunntilskudd pr gren + tilskudd i 
hht antall lisenser). I tillegg er det 
budsjettert med kr. 50.000 i sponsormidler, 
dvs et totalt budsjett på kr. 485.000. 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til 
budsjett for grenen. Teamene vil få samme 
støtte som i 2012. Det vil bli avsatt mer 
penger til landslag..  

   

09 

Inter-
nasjonale 
regler og 
andre 
tilpasninger 
av SR som 
ikke trenger 
saksbe-

Under dette punktet behandles primært 
presiseringer i teksten i SR samt endringer 
av ikke kontroversiell karakter. Endringer i 
SR som f.eks. medfører økonomisk 
belastning på utøvere/klubber, bør fremmes 
som forslag ihht fastsatt rutine og innen 
fastsatt frist.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TL  
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handling i 
form av 
forslag  
 

Presisering av teksten i SR: 

 I innledningen til konkurranseregle-
mentet endres "det internasjonale 
regelverket" til  "FIM's internasjonale 
reglement og reglement for VM". 

 I pkt. 30.4, Påmeldinger, to siste ledd 
endres ordet "påmeldingsskjema" til 
"påmeldingen" (Påmelding til individuelle 
konkurranser skal skje elektronisk). 

 Under pkt 32.2 Straffeprikker i 
seksjonen, d) Femprikksfeil, 3. strek-
punkt, ordet "markør" tas ut for å hindre 
misforståelser om berøring av f.eks. 
bånd som er brukt inne i seksjonen. 
Under 4. strekpunkt presiseres også at 
det er femprikksfeil å brekke, flytte eller 
fjerne feste for bånd. I nest siste 
strekpunkt presiseres forskjellen på velt 
og lening. Det siste straffes bare med 
én prikk. Under 32.2. e) er regelen om 
straff for å unnlate å kjøre seksjonene i 
stigende rekkefølge presisert. 

 Reglement for norgesmesterskap for 
lag, pkt. 81.2. SAS er ikke egnet for 
påmelding til lagkonkurranser. Det er i 
2012 tatt i bruk nytt skjema for 
påmelding lag som er mer egnet enn 
de gamle NMF-skjemaene som var 
tilpasset individuelle konkurranser. 
Ordlyden i punktet er tilpasset dette. 

 Under pkt 89 om premiering  presiseres 
det at lag som deltar utenfor 
konkurransen ikke skal premieres.  

  
100-poengsskala 
UEM arbeider med å innføre en 100-
poengsskala tilsvarende den som benyttes i 
andre idrettsgrener og som vil gi alle 
deltakere poeng (se pkt 5). Grenmøtet 
ønsket at tilsvarende poengskala også tas i 
bruk for NC. I reglementet for NC, pkt  68 
om poengberegning skiftes dagens 
poengskala ut med 100-poengsskalaen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enstemmig vedtatt å  
a) behandle sak om endret 
poengskala for NC uten at 
det forelå forslag om dette til 
grenmøtet. 
b) 100-poengsskalaen tas i 
bruk dersom denne vedtas i 
UEM. 
 

10 
Innkomne 
forslag  

1)  SR pkt 65, beslutning av antall runder i 
NC tas av den enkelte arrangør 
(Riska MSK) 
Etter diskusjon fikk forslaget følgende 
ordlyd: 
"Antallet runder er opp til arrangøren. Løpet 
kan kjøres med minst 2x15 seksjoner eller 
minst 3x10 seksjoner for klassene E, KE og 
A, og minst 2x12 seksjoner eller minst 3x8 
seksjoner for de resterende klasser. Det er 
ønskelig med flest mulig seksjoner per 
runde." 

1) Vedtatt med 23 mot 12 
stemmer. 
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2) SR - Reglement for NM Lag pkt 81.1 
Klasser og pkt 88 Resultatberegning   
(Skiptvet Motoraktivitetsklubb) 
Maksimalt antall deltakere på lag i 
veteranklassen foreslås endret fra fire til tre, 
hvorav de to beste resultatene på hvert lag 
er tellende i hver seksjon i hver runde.  
 
3) Kjøretid lag-NM (Grenleder Tor Linnerud) 
Forslag om at kjøretid på lag-NM tas ut av 
tilleggsreglene og i stedet fastsettes av jury 
før start og kunngjøres ved oppslag og på 
lagledermøtet.  
 
4) SR - Teknisk reglement pkt 29.01 
Beskyttelse av åpne overføringer, 
(Grenleder Tor Linnerud) 
Anbefaling om å montere plastskive på 
utsiden av bakre kjededrev foreslås tatt inn.  
Ordet "plastskive" ble byttet ut med 
"beskyttelse". 
 
Det ble gjort spesielt oppmerksom på at det 
under EM på OMS i 2013 vil være påbudt 
med "dødmannsknapp" og beskyttelse  på 
bakre kjededrev. 
 
5) SR - Teknisk reglement § 65  Kjøre-
utstyr, Forslag om at bruk av ryggplate skal 
være påbudt. (Riska  MSK) 
Forslaget endret til at ryggplate og 
knebeskyttere skal være anbefalt utstyr. 
 
 
Tor opplyste at anbefalinger i SR ikke 
automatisk vil bli gjort om til påbud selv om 
det står i SR at dette vil skje på et senere 
tidspunkt. Dersom man ønsker at en 
anbefaling skal endres til et påbud, må det 
sendes inn forslag om dette til behandling 
på MSK grenmøte trial. 

 
2) Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
3) Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
4) Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Vedtatt mot 1 stemme. 
 
 

11 
X-trial i 
Norge 

Marianne Lundevold presenterte foreløpig 
tanker om X-trial. 
X-trial kan gjøre sporten mer kjent, skaffe 
sponsormidler, gi økt rekruttering. 
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
fremme forslag om  hele konseptet for X-
trial (media, sponsorer, regelverk, økonomi, 
arrangementssteder etc). 
 
Gruppens arbeid forankres i trialutvalget 
v/Marianne Lundevold. 
 
Medlemmer: 

 Knut Haga, Riska MSK  
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 Martin Haga, Riska MSK 

 Audun Sørensen, Flosta TK 

 Terje Lundevold, Kristiansand TK 

 Vidar Christensen, Gjerstad TK 

 Bjørn Berntsen, OMS TK 

 Per Owe Andersen, Trøgstad  

 1-2 representanter fra Vest 

 Utøverrepresentanter: Håkon Pedersen 
og Ib Vegard K. Andersen 

 Pål Magnussen, NMF (?) 

12 
Terminliste 
2013 

Arrangørkonferansen skal arrangeres i 
Bergen 16.-17.3.2013.  
 
Forslag til terminliste ble presentert og 
diskutert.  
  

Foreløpig terminliste vedtatt. 
Listen vil bli publisert snarest 
mulig på NMFs hjemmeside. 
  
Endelig terminliste skal 
publiseres senest 15.1.2013. 

  

13 

Arbeids 
gruppens 
sammen-
setning. 

Tor Linnerud, My Leirvåg og Cato O. 
Karlsen ble takket av som hhv leder, 
nestleder og medlem i arbeidsgruppen. 
 
Ny arbeidsgruppe trial: 

 Harald Paulsen ble i seksjonsårsmøtet 
9.11.2012 valgt til ny grenleder trial og 
Marianne Lundevold som vara. De vil 
være hhv leder og nestleder for 
arbeidsgruppe trial. 

 Grenoppnevnte medlemmer: Roald 
Stenvik og Anders Minken.  Anders vil 
fortsette sitt betydelige internasjonale 
engasjement og ellers delta i gruppens 
møter og oppgaver i den grad han har 
tid og anledning.  

 Det arbeides med å finne et nytt 
medlem som skal være 
landslagansvarlig. 

 
Undergruppe som skal arbeide med forslag 
om nytt konsept for gjennomføring av NC: 

 Terje Lundevold 

 Atle Dyrkorn 

 andre ressurspersoner som Terje og 
Atle mener kan bidra i dette arbeidet 

 
Forslag til nytt NC-konsept (klasser, nivå, 
gjennomføring etc) fremmes som sak på 
MSK 2013. 
 
Undergruppe X-trial:  
Se sak 11 

Arbeidsgruppens 
sammensetning fremmes for  
seksjonsstyret. 

HP  

14 Eventuelt 

a) Tips og gode råd om klubbdrift, 
rekrutteringsarbeid etc ble foreslått satt på 
sakslisten for MSK. F.eks. kan 1-2  klubber 
som har lykkes godt i sitt arbeid inviteres til 
å presentere hvordan de arbeider.  
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b) Generalsekretær i NMF, Roy Wetterstad, 
informerte om:  

 bakgrunnen for sponsoravtaler med 
andre spillselskaper enn Norsk Tipping 

 Register for funksjonærlisenser vil være 
på plass før nyttår. 

 Målsetting om å øke antall 
internasjonale stevner i Norge.   

 
c) Terje Glomset informerte om Setesdal 
Folkehøgskole.  

 Søknad kan sendes når som  helst fram 
til skolestart.  

 Aldersgrense for opptak er det året 
man fyller 16 år. 

 Foreldre som har hatt barn ved skolen 
og tidligere elever gir svært positive 
tilbakemeldinger. 

 
 
d) Overrekkelse av gave til Trialavisa 
v/Sara Hemmer. 
Trial-Norge hadde samlet inn penger til 
Trialavisa v/Sara Hemmer som gjør en 
fantastisk jobb for trialsporten. 
Innsamlingen resulterte i at det kunne 
overrekkes en gavesjekk pålydende kr. 
17.000. Sara var dessverre ikke tilstede, 
men ble informert om gaven pr. telefon.  
 
e) Andre besøk 
Grenmøtet hadde også besøk av nyvalgt 
seksjonsleder Joyce Øksenholt.  
Ungdomsrepresentant Emilie Westbye 
deltok i deler av møtet.  

15 
 

Gulløksa 
2012 

"Gulløksa" har vært premien til årets beste 
trial-arrangør siden  i 1983. Anne Helene 
Oppegaard, OMS TK, har skrevet gulløksas 
historie og leste opp denne i forbindelse 
med tildeling.  
 
Årets vinner ble  arrangøren av NM for lag 
Bokn IL Pluggen. 

   

 


