MØTEPROTOKOLL
Fylles ut elektronisk. Flytt fra tekstfelt til tekstfelt med tab-tasten eller ved å klikke med markøren i feltet. Med markøren i ett
felt kan du få hjelp til feltet ved å trykke F1 dersom dette er nevnt i statusfeltet nederst i vinduet. Felt som krever mye tekst
utvider seg etter hvert. Formatet for feltene med dato og klokkeslett får du ved at trykke F1 når markøren står i feltet.

MØTEDATA
Protokoll fra Grenmøte Trial på MSK 2013
Telefonmøte

Elektronisk møte

Møte nr.
Møte

Dato
16. – 17.11.2013

Møtested: Tønsberg

Tilstede: personer;
35 stemmeberettigede,
13 uten stemmerett.

Forfall

Ikke møtt

Møteleder
Harald Paulsen

Referent
Terje Lundevold

Start 16.11. kl. 12.00 - 18.00
Slutt 17.11. kl. 09.00 – 15.00

FORHANDLINGER

Nr.

01

Overskrift

Åpning

Bakgrunn / opplysninger

Harald Paulsen åpner grenmøtet med å
ønske alle delegatene velkommen.
Generelt om fremgangsmåten ved
gjennomgang av innkomne forslag mm.

Grenmøtet er et rådgivende organ som
leverer innspillene videre til
seksjonsstyret. Endelige vedtak fattes av

Vedtak
Grenmøtet er et
rådgivende organ som
leverer innspillene
videre til seksjonsstyrer

An
sv.

Fri
st

Info

-

-

Info

-

-

styret for motorsykkelseksjonen.
02

Valg av
ordstyrer og
referent

Terje Lundevold valgt som referent.
Roald Stenvik valgt som ordstyrer.
Region øst ?????

03

Sesongrapporter
2013

Region Vest v/Connie. Håkon og Connie
jobber sammen som trenere av teamet. 7
samlinger til dd i 13.
Erika, Ole, Julie, Thomas og Halvard
Fått inn sponsormidler til teamet fra lokale
sponsorer.
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Region Sør v/Marianne Kristiansen.
8 deltakere som startet i feb 2013.
Hovedtrener Kristoffer Leirvaag + en lokal
trener. 6 samlinger, totalt 12 treningsdager.
Marianne Kristiansen går av som leder av
teamet etter sesongen og Roald Steinvik
overtar.
Trial Team Girls
Marianne Lundevold fremla rapport for
TTG. God fremgang på alle 8 jentene og
det skyldes i stor grad trenerne som stiller
krav til dem samt at utøverne er veldig godt
motivert. 7 samlinger er gjennomført i 2013.
Seniorene trekker de yngre opp.
Søknadsskjemaer for 2014 er lagt ut
allerede.

04

05

Team
Norway
Trial (TNT)

Kort presentasjon av TNT v/ Marius
Dammyr og Ib Vegard Andersen.
9 samlinger med opptak. 9 søknader.
Opptak på Riska MSK.
Pr dd er det 4 medlemmer i Teamet.
Presentasjon av plan for 2014 samt
langsiktig perspektiv.
Måltall for brukerfornøydhet er avgjort best
for medlemmer i TNT sett i forhold til de
andre Team Norway teamene. (Anders
Minken)

Internasjonalt

Internasjonalt fra UEM & FIM / CTR
v/Anders Minken.
Noen regelendringer fra FIM for 2014.
- Definering og homologering av
«Closed Circuit».
- Fører kan se seksjon utenfra dagen
før, under konkurransen kan de gå
inne i seksjonene.
- Nytt X-trial format, parvis kjøring på
utslagsbasis
- VM Juniorklasse blir i 2014 uten
aldersbegrensning på samme måte
som Youth ble omgjort til en 125cc
klasse i 2013.
- Offisiell ranking av nasjoner som
deltar i FIM Europa. Norge på topp!
Forslag 1:
Nytt klassesystem i NC f.o.m 2014.
Vedtatt med 28 for og 7 imot.

06

Innkomne
forslag

Forslag 2: Overgang til ett seksjonssett.
Faller som følgje av 1.
Forslag 3 & 4:
NC-endringer. Faller som følgje av 1.

Marius Dammyr

Se vedlagte presentasjon
«Nytt klassesystem Norges
Cup»
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Forslag: 5 Norsk statsborgerskap.endres til
Norsk Lisens. Forslaget falt. 17 mot. 15 for.

5: Endring:
Norsk Statsborger endres til
Norsk Lisens.

Forslag 6: Samme sak vedr NM. Endres til
Norsk Lisens. 0 mot. Vedtatt.

Mrk. Utenlendinger kan ikke
motta Kongepokal dersom
denne skal utdeles.

Forslag 7: Fri kubikk i NM Junior
For 19 Mot: 16. Vedtatt
Forslag: 8: Kubikkgrense.Trukket.
Forslag: 9: Faller, se forslag 7.
Forslag 10: Åpent for å arrangere åpne
klasser. (Fjerne NM). For: 36!
Forslag 11: Endre påmeldingsfrist.
For: 13. Forslag falt.
Forslag 12: Bytte fra skal til kan vedr
dobbel påmeldingsavgift. For:29 Mot:4
Forslag 13: Kill Switch Kleive. For: 30
Mot:5 Vedtatt.
14-15 samme sak utgår.
Forslag 16: Beskyttelse bakre kjededrev.
Mot: 1. Vedtatt.
Forslag 17: Utgår, dekket av 16.
Forslag 18: Ryggskinne – Knebeskyttere.
For: 2 Forslag: Nedstemt.
Forslag 19: Berøring av piler tillatt.
Mot: 1 Vedtatt.
Forslag 20: Trukket.
Forslag 21: Innføring av Non-Stop
Nasjonalt. For: 0 Nedstemt.
Forslag 22: Innføre X-Trial regler i noen
løp. Fritt til å gjøre slike ting på løp ss Åpne
løp mm.
Forslag 23:
Gå bort fra 1/3 premiering til1. 2. 3.plass.
Til diskusjon.
Generell stemning mot innføring av forslag.
Forslag 24: Korridor under NM/NM-lag:
Korridor fjernes. Mot: 0 Vedtatt
Forslag 25: NC bør kunne arrangeres selv
om VM arrangeres på samme dato. Til
diskusjon. Grenen kan ikke endre på dette.
Ref NMF’s handlingsplan.
Forslag 26: Endre tekst mht at nivå skal
tilpasses norske førere. Seksjonshåndbok
bør tilpasses forslaget.
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Forslag 27: Diskusjon vedr at
seksjonshåndbok ikke følges.
Forslag 28. Juryens rett til endre nivå.
Da må i såfall seksjonsleggerhåndbok
legges om.
Forslag 29: (diskusjon)
Juryens rettigheter mhp nivå.
Internasjonalt står det klart at sikkerhet og
nivå påligger juryen. Samme type ansvar er
ikke beskrevet/pålegg i norsk reglement.
Der ligger det mer på det
sikkerhetsmessige.
Forslag 30: Praktisering av dagens
regelverk./jury. 2 hendelser i 2013.
Forslag 31: (Diskusjon) Dommermøteinfo.
Påligger Stevneleder ikke jury.
Forslag 32: Publikasjon av vedtatte regler
og føringer.
Forslag 33: Press på lisensutvalgets
fremdrift.
Rekkefølge på forslagene er som i vedlegg
»Forslag 2013»

07

BjørgSolveig
Lindanger

BJS er leder for Utdanningsutvalget.
Hun holdt en kortfattet informasjon om hva
dette var og hva de jobber med. I hovedsak
som teksten nedenfor viser. (klippet inn fra
NMF’s sider på www)
Det UTU jobber for er å lage en fellesdel
som skal gjelde for alle grener, og en
grendel som tilpasses en eller flere grener.
I noen tilfeller vil det også være behov for
seksjonsvise deler hvor denne seksjon har
mer eller andre behov enn de andre
seksjonene/avdelingsforbundene.

Økonomi / Budsjett:

08

Harald
Paulsen

Harald kommenterte neste års budsjett.
Forandringer i budsjettet er i stor grad
avhengig av overføringer .
Lisenser som man trodde betydde mye
f.eks at man kan ha flere lisenser i f.eks
Trial og Enduro, det vil m a o bare telle 50
% mht tildeling av grenmidler mm. Dette
påvirker overføringene til bl a Trialgrenen.
Beløpet for 2014 er likt med 2013. Jentene
får noe mer av disponibelt budsjett.
Budsjettet i 2014 mht reisestøtte mm vil bli
noe påvirket.
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11

Marianne
Lundevold

X-Trial ble presentert slik arbeidet hadde
blitt gjennomført i 2013. 4 arbeidsmøter har
blitt avholdt og ett X-trialløp. Løpet ble
avholdt i Stavanger sentrum og var meget
vellykket, Riska MSK som sto som
arrangør. Se video og Tv-sending fra NRK
Rogaland.
Klubbene på Sør og Østlandet tenker på
sikt på et mulig X-Trial AS.
Planlegger videre på arrangementer av XTrial i 2014.
Denne type arrangementer er avhengig av
sponsorer og det utarbeides egne
sponsorpakker.
Banneret som nå brukes som reklameseil
bak seierspall/podium i X-Trial og NC/NMvil
det også bli utarbeidet egne priser på for
sponsorer.

Harald
Paulsen

Gulløksa 2013 gikk til OMS Trialklubb i f m
EM-løpet. Løpet ble så flott at det på flere
punkter var banebrytende i norsk
målestokk. Cato Karlsen takket alle
samarbeidende klubber som bidro til at
arrangementet ble så bra som det ble.
(Under MSK gallaen på lørdagskvelden ble
OMS kåret til Årets arrangør i Norge!)

Seksjonsleder Joyce
Christine
Øksenholt

Orienterte om hva som foregår i
seksjonsmøtene. Styret bestemmer og
administrasjonen (NMF) sitter som tilhørere
og supporterer ved behov fra
seksjonsstyret.
Lisensantall avgjør hvor mye som går til
grenene. Dette ønskes redusert som faktor
ved tildeling av budsjett. Det ønskes at
større del av pengene går til de som har vel
underbygde budsjetter og planer. Trial har
såpass godt økonomi- og plansystem at
man regner med at det vil gavne oss.
Ifm nytt lisenssystem vil man og vekte hvor
«hovedlisensen» er registrert.
Alle klubber må bruke resterende
papirlisenser i løpet av 2014. I 2015 er de
utgått og kan ikke brukes.
Arrangementstøtte – det kan det åpnes for.
Medisinsk støtte, ikke klarlagt.
Gratulerte med årets arrangør som gikk til
Trial v/ OMS.
Startavgift på Norges cup: Forslag fra
arbeidsgruppen på 500. Nedstemt.

12

Harald
Paulsen
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14

HP
Terminliste

NM 21 juni
Må søkes om i forbundsstyret i o m at
reglementet sier det skal arrangeres på
høsten. HP søker.
Norges Cup: Terminliste fastlegges snart.
Nordisk 16-17 aug.2013
NM lag 27 sep

Juryordning

Diskusjon om hvordan juryordningen
fungerer mm. Skal man fortsette med fast
to-manns juryordning eller skal man få jury
oppnevnt av NMF sentralt.
Møtet ble hevet som følge av tiden ble for
kort til å diskutere mer.

15.
00

