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SAKSLISTE TIL EKSTRA ORDINÆRT REGIONSTING 2020 
 
Tid: Mandag 15. juni 2020 kl. 19.00 
Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta 
 
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører. 
4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne sakslisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle årsberetninger for 2019. 
9. Behandle revidert regnskap for 2019, og revisors beretning. 
10. Behandle innkomne forslag og saker. 

a. Lov NMF Region Øst. Tilpasset NIF nye lovnorm for regioner. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle budsjett for 2020. 
13. Foreta følgende valg: 

A) Nestleder for 2 år. 
B) 1 styremedlem for 2 år.  
C) Ungdomsrepresentant for 1 år. 
D) 2 varamedlemmer for 1 år. 
E) 1 medlem kontrollkomite for 2 år og ett varamedlem til kontrollkomite for 1 år. 
F) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi fullmakt til styret til å 

oppnevne representantene. 
G) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting. 

 
 
 

VEL MØTT TIL REGIONSTING 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Øyen 
Leder NMF Region Øst 
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INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆRT REGIONSTING 2020 
 
 
Tid: Mandag 15. juni 2020 kl. 19.00 
 
Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta 
 
 
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent. 
3. Velge protokollfører. 
4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne sakslisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle årsberetninger for 2019. 
9. Behandle revidert regnskap for 2019, og revisors beretning. 
10. Behandle innkomne forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle budsjett for 2020. 
13. Foreta følgende valg: 

A) Nestleder for 2 år. 
B) 1 styremedlem for 2 år.  
C) Ungdomsrepresentant for 1 år. 
D) 2 varamedlemmer for 1 år. 
E) 1 medlem kontrollkomite for 2 år og ett varamedlem til kontrollkomite for 1 år. 
F) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi fullmakt til styret til å 

oppnevne representantene. 
G) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting. 

 
 
Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14: 
 
På regionstinget møter med stemmerett: 

A) Regionsstyret 
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala: 

t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter 
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter 



                                                          
NMF Region Øst 

Norges Motorsportforbund Region Øst 
www.motorsportforbundet.no 

f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter 
 
Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting. 
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte 
eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest lørdag 13. juni 2020.. 
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett 
eller andre rettigheter på regionstinget. 
 
 
Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett: 

C) Valgkomiteens medlemmer 
D) Revisorer 

 
 
 
 
 
 
Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest tirsdag 8. juni 2020. 
 
Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag legges ut på regionens hjemmeside, 
www.nmfregionost.no,senest en uke før tinget. 
 
Grunnet corona situasjonen så må vi ha en elektronisk påmelding for å kunne dokumentere 
hvilke deltagere vi har hatt på møtet. Vi forsøker da med NIF arrangementssystem, I-Sonen. 
Dette ligger på: www.isonen.com. 
Link til regionstinget: https://isonen.com/event/ckawk2jss0gir0a67yw391ysf 
 
Vi ber alle deltagere om å overholde, de nå velkjente, smittevernreglene.  
 
Påmelding sendes regionen elektronisk senest Lørdag 13. juni 2020. 
 
Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i 
orden, å komme inn å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding to 
dager tidligere pga. bestillingen av lokaler og servering. 
 
 
 

VEL MØTT TIL REGIONSTING 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Øyen 
Leder NMF Region Øst 
 
 
           
 

https://isonen.com/event/ckawk2jss0gir0a67yw391ysf








 

ÅRSRAPPORT DRAGBIKE 2019 
 

Dragracing administreres av et arbeidsutvalg bestående av representanter valgt av de 

klubbene som deltar på Motorsportskonferansen. 

Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2019 bestått av følgende personer: 

Grenleder:  Lin Amundsen 

Grengruppa:                                          Jens Pettersen (vara) Egil Johnsrud (medlem) 

Første år som egen gren i NMF. 

Lin har vært på 4 seksjonsstyremøter i Drammen. Jens Petter på tre.  

 

Grenen vokser, og har hatt en økning til  103 lisensierte denne sesongen, der 92 har 
deltatt i NM. Norge er nå den største dragbike grenen i Norden. I tillegg har det vært 8 
Street Legal løp i Norge, som også er en god økning fra tidligere år. NM har blitt 
gjennomført med 6 runder for gruppe 2 og 3, og 3 runder for gruppe 1. 

 

5 mai ble historiens første treningsdag gjennomført, der alle kunne trene 201 meter på 
Gardermoen Raceway. 

Helgen 13-15 juni arrangerte NDRG Norwegian Bike Festival, som ble en stor suksess 
med 120 team fra hele 10 nasjoner.  
 

Et av årets store mål var å gjenoppta dragracing med MC i Nord Norge. I midten av juli reiste 

Jens Petter og Lin til Målselv og utdannet 8 funksjonærer teknisk/løpsleder. Det ble avholdt 

Street Legal løp samme helg, med både MC og Scooter som deltagere. 31 august ble det 

kjørt Street Legal i Svolvær, der Jens Petter stilte som Juryleder. Det vil si at målet er nådd, 

og Dragbike er etablert i Nord Norge. 

MESTERSKAP 2019 

Det Nordiske Mesterskapet har gått over 4 runder 2019, der to av rundene har blitt kjørt 

sammen med Europamesterskapet. Løsningen gjorde at både FIM og Nordic ble litt 

oppstykket da klassene ble kjørt sammen. 101 deltok i Nordisk og 76 i Europamesterskapet  

Norgesmesterskapet har i 2019 har gått over 6 runder, der 92 (77 -18) utøvere har deltatt i 

de tre gruppene 

Classic Dragbike Scandinavia har gått over 6 runder med 25 deltagere som i 2018. 

 
 

 



 

 

NORGESMESTERSKAPET 2018 – RESULTATER – 92 deltagere 
 

Gruppe 2  (6 runder) Gruppe 1  (3 runde) 

Gull  Tor Øyvind Enger Østgård  Gull: Trond J. Høiberget 

Sølv  Kenneth Laget Sølv: Anders Blanck 

Bronse: Arve Myrbostad Bronse:  Hans Olav Olstad 

Gruppe 3  (6 runder) 
  

Gull: Oliver Amundsen   

Sølv: Hanna Amundsen   

Bronse: Faste Rosenlund 
 

  

NORDISKE MESTERSKAPET 2019 – 101 deltagere 

Gull: Jan Sturla Hegre Top Fuel Bike 

Bronse: Anders Blanck Super Street Bike 

CASSIC BIKE CUPEN 2019 – 25 deltagere 

Gull: Ivar Ole Lybeck (NOR) 

Sølv:                 Tom Dulin (NOR) 

Bronse: Ronny Arnegård (NOR) 

MEDALJER I EUROPEAN DRAGRACING SERIES 2019  

Gull: Tor Øyvind Enger Østgård (Street Bike) Trygve Kjærstad Helgerud (Super Gas Bike)      

Sølv: Kenneth Laget (Street Bike)                                                                                                    

Bronse: Arve Myrbostad (Street Bike). Seth Fristrøm (Juniorbike) 

OFFISIELL NORDISK REKORD 

Matte Bohlin (NOR) satt offisiell ET Nordisk Rekord i Super Street Bike under siste runde av 

Nordisk Mesterskap på Tierp i august med tiden: 6,9594. 

LISENS KURS 2019 

Det har vært avholdt 3 lisenskurs i 2019.  To på Gardermoen og ett i Fyresdal, samt et 
kurs for nye Nitrometan fører i mars 2019. 



 

Representasjonslandslaget har i 2019 bestått av: 

Jan Sturla Hegre 

Sverre Dahl  

Team Junior Norway 

To utøvere fra dragbike har deltatt i 2019. John Rolfstad og Oliver Amundsen. Det 
har vært avholdt flere treningssamlinger, og teamet ledes av Erland Thomassen, 
NMF. I tillegg er Sarah Nerva med i Team Norway Junior jenter. 

 

GRENENS ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2018 

- Forhandlet frem budsjett 2019 

- Deltatt på ekstraordinært ting 2019 

- Bistått i arbeidet med, og gitt økonomisk støtte til treningsdag 

- Bistått og gitt økonomisk støtte Norwegian Bike Festival 

- Bistått til live sending fra banen på Gardermoen Raceway 

- Forhandlet frem avtaler med lokale aviser om livesending fra Gardermoen/Fyresdal 

- Bistått økonomisk til den Nordiske Mesterskapsrunden på Gardermoen. 

- Jobbet opp mot DSB slik at nitrometan fortsatt kan benyttes som drivstoff. 

- Representasjon jury Nordisk mesterskap: Lin Jurypresident Nordisk Mesterskap Tierp 

runde 1, Egil delegat samme stevnet.  

- Forhandlet frem 20 000 i sponsormidler fra Dalen Parkering, samt gratis parkering til 

alle på representasjonslandslaget. 

- Gitt Sverre Dahl økonomisk støtte til deltagelse i USA vinter 2019.  

- Gitt Jan Sturla økonomisk støtte til deltagelse under finalen i nordisk mesterskap. 

- Utpekt juryledere NM løp, samt bidratt med hjelp til samtlige arrangører i 

forbindelse med tilleggsregler.  

- Bistått under Street Legal løp, samt treningsdag på Gardermoen Raceway 

- Deltatt på nordisk møte Tierp i august 

- Vært aktivt med i det nordiske samarbeidet i dragbike og bistått i arbeidet med egne 

nordiske regler.  

- Hatt et tett samarbeid med Speedgroup som drifter EDRS og er promotor for Nordic 

Championship. 

- Delt ut NM medaljer og kranser under NM finalen på Gardermoen i september. 

- Øyvind Hansen har regnet NM poeng i samarbeid med Jens Petter Pettersen. 

- Holdt kontakt med forhandler av Nitrometan -  distribusjon på bane. 

- Inngått kontrakt med Ankersen om bidratt økonomisk til at han får vært på alle løp 

der nitrometan benyttes 

 



 

Kort oppsummering 

Sesongen 2019 har været vært med oss. Samtlige løp ble kjørt ferdig. Det har vært økning 

både i deltagelse NM og antall NM runder. Vi har endelig nådd målet med over 100 

lisensierte og er nå størst i Norden.  

Både treningsdag og Norwegian Bike Festival ble en suksess. 

 Juniorbike har vokst også i år, noe som er meget gledelig etter fjorårets ”tørke”. 

Det rettes en stor takk til NMF for støtte fra alle hold, og  spesielt til Pål Magnussen som har 

vært grenkoordinator.  

Det har i mange år vært  et mål å kunne være en egen gren i NMF og at vi ble det fra 2019, 

må vel være årets om ikke historiens største begivenhet. 

 

Lin Amundsen – Grenleder Dragbike 



Årsmelding Quad 2019 
 
 
Quadmiljøet i region øst er i en bølgedal, og antallet aktive er synkende. Det er 
i skrivende stund ca 20 aktive førere, og de fleste er fra NMK Aurskog Høland 
 
Aktiviteter: 
NMK Aurskog Høland skulle arrangere regionmesterskap 17 August, men måtte 
dessverre avlyse på grunn av for få deltager i tellende klasser  
 
Sportslig 
 
Joakim Granli fra NMK Aurskog Høland er en fører i eliteklasser som satser 
friskt sammen med sin søster. 
 
Resultater. 
Nc1/ Speedcross: 4.plass  
Nc totalt en 2.plass!!! 
 
NM Speedcross: 8.plass 
 
Deltatt på alle EM runder 
Første EM runde i Estland: 16.plass totalt 
Andre EM runde i Latvia: 8.plass!!! 
Tredje EM runde i Croatia: 14.plass 
Totalt en 15.plass av 46. Startende på EM 
 
Kjørte for Norge under quad of nation: 
Norge totalt 8.plass 
 
Vant NMK mesterskapet 2019 i eliteklassen 
 
Fikk tildelt Aurskog Høland kommunes idretts pris for 2019 
 
Ble nominert til årets nykommer i Europa 
 
 
 
Silje Granli   quad dame: 
Nc1/ Speedcross: 2. Plass 
 
NM Speedcross: 2 plass 
 
 
 
 
Trond Borstad 
NMK Aurskog Høland 
 



 
 

ÅRSRAPPORT ROAD RACING REGION ØST 2019 

 

Det ble arrangert to NM runder på Rudskogen i 2019.  

Borg MCK arrangerte 1 og 2 runde  1 – 2 Juni  og Oslo MK i samarbeid med Viken MC og 

Bikeport arrangerte NM finalen 6 – 7 september. 

 

På finalehelgen deltok også fire klasser fra Classic Racing, de kjørte de to siste løpene i 

Nordic Open. Klassene som deltok var Formula 80-87 F1 og F2, Classic Superbike og 

ClassicSupersprt 600 

 

 

Borg MCK avholdt lisenskurs 26 -28 april 

Borg MCK har avholdt treninger på onsdager, de har også hatt heldagtrening, 

klubbmesterskap, samt 3 timers lagmaraton. 

 

Oslo MK har avholdt Mini Moto treninger på Gardermoen hver mandag, to treningshelger på 

Vålerbanen, hvor alle som hadde lyst kunne få prøve Mini Moto. De har også hatt to endags 

treninger på Starmoen, for de som har egne sykler. 

 

I 2019 var det satt opp Kongepokal i Superbike og den gikk til Carl G. Berthelsen fra Borg 

MCK 

 

NORDISK  MESTERSKAP: 

 

SUPERBIKE 

 

1. Norvald Håland   Borg MCK   

  

NORSK MESTERSKAP 

 

SUPERBIKE 

 

1.Carl G. Berthelsen   Borg MCK 

3.Henning S. Flathaug  Oslo MK 

 

SUPERSTOCK 600 

 

3. Svein Rognmo    Borg MCK 

 

JUNIOR SPORT 300 

 

1. Matin Holtet Hemestad                 Borg MCK 

2. Desire’ Sterner   Borg MCK 

 

NORDIC OPEN  

 

FORMULA 80-87 F1 

 



 

 

1.Kai Grønlund   Borg MCK 

 

CLASSIC SUPERSPORT 600 

 

3. Roar Stenberg  Borg MCK  

 

 

MC-AVISA NORSK CLASSIC CUP ROADRACING 

 

CLASSIC 250 

 

1.  Alf Tøien     NMK Aurskog – Høland 

 

CLASSIC 350  

 

1.  Svein Kragtorp   NMK Aurskog – Høland 

 

 

CLASSIC SUPERSPORT 600 

 

1.  Roar Stenberg    Borg MCK 

3.  Svein Kragtorp    NMK Aurskog – Høland 

 

SIDEVOGN – D 

 

1. Erik Helgerud/ Tom Einar Ljøner   NMK Aurskog - Høland 

 

 

 

 

 

 

 

Bente Sandem 

 

Road Racing  

Region Øst 

 



Side 1 av 3 
Årsberetning Trial – NMF Region Øst 

Årsberetning TRIAL 2019 - NMF Region Øst  

 
 

Regionale konkurranser og trening:  
I 2019 ble det arrangert regioncup med fem runder. Alle rundene hadde god deltakelse. 
Skiptvet MAK, Kråkerøy TC, OMS og Hobøl MK (to runder) var arrangører. Finalen ble arrangert 
av Kråkerøy TC.  
 
Region Øst Trial (RØT) gjennomførte tre treningssamlinger for utøvere fra rekrutt og opp til 
Ungdom/junior-nivå i regi av RØT, alle med god deltakelse. Den fjerde samlingen som var 
planlagt, måtte dessverre avlyses på grunn av få påmeldte.  
 
I mai ble det for første gang gjennomført en regional trialsamling for jenter i Hobøl i regi av 
NMF Region Øst. Samlingen hadde 11 utøvere og tiltaket ble godt mottatt av både klubber og 
utøvere. Ingveig Håkonsen og Emilie F. Westbye var hyret inn som trenere. Samlingen var 
gratis for utøverne. 
 
Team Øst Trial (regionsteam) var aktive gjennom hele 2019, både med trening og konkurranse. 
To nye utøvere ble tatt inn i teamet etter årets opptakssamling. Teamet bestod av åtte utøvere. 
Det er signert toårig kontrakter med utøverne. Teamet har fungert svært godt. Både 
samarbeidet mellom trenere og støtteapparatet og inn mot regionstyret har vært utmerket. I 
2019 fikk teamet Martin K. Karlsen som ny hovedtrener. Prosjektleder/foreldrekontakt dette 
året har vært Sigbjørn Kjos fra Hobøl Motorklubb.  
 
Se egen årsrapport fra Region Øst Trial (RØT) for mer info. 
 
Nasjonale og åpne konkurranser i vår region: 

• NM Lag, OMS  
• To åpne stevner; Kråkerøy Open (Kråkerøy TC) og 2-Dagers (Hobøl MK)  

 
Representasjon: 
NMF Motorsportkonferansen, grenmøte for trial: Mary-Ann F. Westbye. 
RØT møter: Mary-Ann F. Westbye deltok på møtene. 
 
Annet: 
RØT har hatt to møter i løpet av året hvor de fleste av regionens trialklubber var representert. 
 
Leder i RØT 2019 var Arild Norum fra Hobøl Motorklubb.  



Side 2 av 3 
Årsberetning Trial – NMF Region Øst 

 
RØT sto for en meget vellykket trialoppvisning på MC-messen i mars. Et svært godt 
klubbsamarbeid gjorde arrangementet mulig. På MC-messen ble det annonsert to felles datoer 
for gratis prøvekjøring hos regionens trialklubber. Dette ga god uttelling for flere av klubbene. 
 
 
Støttegruppa for Kvinnetrial arrangert igjen to nasjonale breddesamlinger for jenter på OMS i 
2019. Samlingen i pinsen var i samarbeid med alle NMF trialteam. Høstsamlingen var i egen 
regi. 
 
Sportslig:  
 
Motorsportgallaen 2019:  
 
Årets Motorsykkelsportutøver: Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK): 
Årets Motorsportutøver: Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK). 
 
Motorsportens mester kvinner 2019: 
 
Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK), 2. plass. 
 
Internasjonale resultater 2019 (beste regionale plasseringer): 
 
VM Kvinner:  Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) 5. plass sammenlagt. 
 
EM Kvinner:  Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) 1. plass sammenlagt og Europamester. 
 
Nordisk kvinner individuelt: Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) – 1. plass og Nordisk mester 
 
Norgesmestere:   
NM Kvinner:   Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) 
NM X-Trial kvinner: Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) 
 
  



Side 3 av 3 
Årsberetning Trial – NMF Region Øst 

Resultater: 
 
Nordisk mesterskap – tre beste regionale plasseringer 

Nordisk Nordisk Kvinner Nordisk Junior Nordisk Veteran 40+ Nordisk Veteran 60+ 
7. Petter Bjerlin 
(OMS) 

1. Ingveig Håkonsen 
(Skiptvet MAK) 
 

 7. Arild Norum (Hobøl 
MK) 

 

 
Norgesmesterskap – tre beste regionale plasseringer 

NM NM Kvinner NM Junior Veteran 
3. Ib Vegard Andersen 
(Eiker TK) 
4. Petter Bjerlin (OMS) 

1. Ingveig Håkonsen 
(Skiptvet MAK) 
4. Ingeborg Bergersen 
(Skiptvet MAK) 
 

6. Asbjørn M Nyskog 
(Skiptvet MAK) 
8. Sander Elmholt (OMS) 
9. Christoffer Stensby 
(Skiptvet MAK) 

2. Dan A Riber (OMS) 
3. Arild Norum (Hobøl MK) 
4. Helge Ruden (Hobøl MK) 

 
NM X-Trial – tre beste regionale plasseringer 

Elite Kvinner Junior 
3. Ib Vegard Andersen (Eiker Tk) 
6. Julian Berntsen (OMS) 
8. Petter Bjerlin (OMS) 

1. Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) 
4. Ingeborg Bergersen (Skiptvet MAK) 

 

 
NM Lag – tre beste regionale plasseringer 

NM Lag NM Kvinner Lag NM Junior Lag NM Veteran 
1. OMS 
3. Eiker TK 
5. Hobøl MK 

1. Skiptvet MAK 
 

5. Hobøl MK 
6. Skiptvet MAK 
 

2. OMS 1 
4. Hobøl MK 2 
5. Hobøl MK 1 

 
Norges Cup sammenlagt, tre beste regionale plasseringer 
Nasjonal Elite Kvinner Elite Junior Kvinner Junior Ungdom Veteran 

4. Petter Bjerlin 
(OMS) 
5. Ib Vegard 
Andersen (Eiker TK) 
9. Sander A. Sørbye 
(Eiker TK) 

1. Ingveig 
Håkonsen 

(Skiptvet MAK) 
4. Ingeborg 
Bergersen 

(Skiptvet MAK) 
 

8. Victor Finsal 
(Kråkerøy TC)  
10. Asbjørn Nyskog 

(Skiptvet MAK) 
14. Sander Elmholt 
(OMS) 

 6. Even K. 
Willumsen 
(Kråkerøy TC) 
8. Matias Brattås 

(Skiptvet MAK) 
12. Jakob M. 
Andresen (Hobøl 
MK) 

1. Andreas Greaker 
(Hobøl MK) 
2. Arild Norum 
(Hobøl MK) 
3. Helge Ruden 
(Hobøl MK) 

  
Regionmesterskap – 1.– 3. plass 

Offisielle klasser Uoffisielle klasser 

Elite Kvinner 
Elite 

Junior Kvinner 
Junior 

Ungdom Veteran Trim Åpen Blå Åpen Gul Åpen 
Grønn 

Åpen Fri 

1. Ivar 
Norum 
(Hobøl MK) 
2. Sander A 
Sørbye 
(Eiker TK) 
 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 

1. Victor 
Finsal 
(Kråkerøy  
2. Asbjørn M 
Nyskog 
(Skiptvet 
MAK) 
3. Sander 
Elmholt 
(OMS) 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 

1. Even K 
Willumsen 
(Kråkerøy 
TC) 
2. Jakob M 
Andresen 
(Hobøl MK) 
3.Matias 
Brattås 
(Skiptvet 
MAK) 

1. Arild 
Norum 
(Hobøl MK) 
 

1. Helge 
Ruden 
(Hobøl MK) 
2. Tommy A 
Lund (Hobøl 
MK) 
3. Kenneth 
Hunskår 
(Nesodden 
TK) 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 

1. Sindre O 
Kjos (Hobøl 
MK) 
2.Kim 
Hetland 
(Hobøl MK) 
3. Mike E 
Hovden 
(Asker MSK) 

1. Eirik 
Ljunggren-
Kristiansen 
(Hobøl MK) 
2. Ulrik G 
Billdal 
(Hobøl MK) 
3. Adrian 
Ljunggren-
Kristiansen 
(Hobøl MK) 

1. Oda R 
Strande 
(Kråkerøy 
TC) 
 

 
 

27. januar 2020 
 
Mary-Ann F. Westbye, Martin K. Karlsen og Elin Vandevjen 
TRIAL, NMF Region Øst 



RAPPORT 2019 
RØT og Team Øst Trial 
 
Region Øst Trial (RØT) har arrangert 5 løp i regionscupen. Det har deltatt i snitt 
68 førere pr. løp. Løpene har blitt arrangert med ett seksjonssett som i Norges 
Cup. OMS sto for sesongavslutning ved å arrangere et knakende godt Lag-NM. 
Det har vært avholdt tre breddesamlinger. Fire samlinger var satt opp i 
terminlisten men den siste på Nesodden måtte avlyses p.g.a. for få påmeldte. 
To av samlingene ble avholdt dagen etter regionsløp og det var disse to som 
samlet flest deltakere. 
En jentesamling for førere fra regionen ble avholdt i Hobøl i mai. Der var det godt oppmøte. Ellers har 
det blitt kjørt to store jentesamlinger på OMS i løpet av sesongen. 
Dommerkurs ble forsøkt avholdt samme dag som breddesamlingen i Skiptvet. Det var dessverre 
svært laber interesse så Cato Karlsen gjennomførte et improvisert kurs for de få på løpsdagen, 
lørdag. 
Regionen sto for en meget vellykket trialoppvisning på MC-messen i mars. Her fikk vi vist hvor godt 
samarbeidet i regionen fungerer. På MC-messen ble det annonsert gratis prøvedager klubbene. 
Dette ga god uttelling for flere av klubbene. 
Etter sommerferien ble det dratt i gang en løypegruppe med deltagere fra flere klubber der 
oppgaven var å hjelpe løpsarrangører med å sikre riktig seksjonsnivå i de laveste klassene. Dette er et 
godt initiativ som bør videreføres. 
Det må også nevnes at det ble arrangert tre runder med hjulspinn i tre forskjellige klubber denne 
sesongen. 
To møter har vært avholdt i regionen denne sesongen. 
 
RØT har et satsingsteam som ble startet i 2008, men har eksistert i sin nåværende form fra 2010. 
Teamet har i 2019 hatt 8 utøvere. Teamet består av utøvere fra klubbene i regionen.  
 
 

Navn Rolle Klubb  

Mary-Ann Funderud 
Westbye 

Koordinator NMF Region Øst  

Martin Karlsen Hovedtrener OMS  

Ivar Norum Hjelpetrener Hobøl MK  

Matias Brattås Utøver Smak 14 år 

Morten Swart Utøver Trøgstad 15 år 

Asbjørn Nyskog Utøver Smak  18 år 

Viktor Finsal Utøver Kråkerøy TC 19 år 

Christoffer Stensby Utøver Smak 17 år 

Ingeborg Bergersen Utøver Smak 15 år 

Even Willumsen 
Karlsen 

Utøver Kråkerøy TC 14 år 

Sindre Kjos Utøver Hobøl MK 14 år 

 

Treninger 



Vi har hatt 21 treningsdager i 2019, inkludert pinsesamling (3 dager). Det er også planlagt å få til et 

par samlinger til før snøen kommer. 

Martin har i år overtatt som hovedtrener etter Joakim. Martin har også på enkelte samlinger hatt 

med Ivar som hjelpetrener slik at man kan spisse detaljtrening i mindre grupper. Dette har fungert 

meget bra og vil bli videreført til neste år. Samarbeidet innad i teamet er også veldig bra og man har 

en god tone. Dette positive foreldremiljøet sprer seg også til utøverne og deres innsats på trening. 

Alle utøverne har hatt gode løft i sesongen som har vært. 

Bent Bergersen har sagt seg villig til å stille som foreldrekontakt neste år. 

 

Undertegnede takker for seg som leder etter 1 år og sender stafettpinnen videre. 
 
Samarbeidet i regionen er veldig bra og dette vil vi jobbe for at skal fortsette.  
 
Vi i RØT satser på å holde trykket oppe også i 2019.  
 
Trialhilsen fra leder i RØT  
 
Arild Norum og 

foreldrekontakt i Trial Team Øst 

Sigbjørn Kjos 
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Årsrapport 2019 Motocross Norges Motorsport Forbund Region Øst 
 

 

Konkurranser:  

Det ble i 2019 ikke arrangert regionscup i MX.  

Østlandscup. Regionen hadde mange førere med, og to av regionens klubber, NMK Gardermoen og NMK Aurskog 

Høland var arrangører. 

 

Regionen hadde deltagere i VM, EM, NM, samt diverse andre løp, og det har også vært en utøver som har kjørt for 

utenlandske teamet hele sesongen. 

 

Representasjon: 

Regionen representerte på ekstra ordinært forbundsting, ekstraordinært seksjonsårsmøte og 

motorsportskonferansen. 
 

 

Sportslig:  
Sesongen for Region Øst Motocross / Enduro team. Trener Christer Svensen. 
 
Teamene har trent godt under hele sesongen, og de enkelte utøverne har levert noen gode resultater, og de har hatt 
store forbedringer på tester. 
 
 

NM 
Flere gode resultater til Region Øst. Fullstendig resultatliste ligger på www.nmfsport.no. 
 

NM Lag 
Arrangert av Lier Motorsportklubb.  
 
Det stilte flere klubber fra Region Øst, og det ble levert mye flott kjøring. Resultater finnes på www.speedhive.com. 
 
Regionen oppfordrer alle til å melde seg på løp i god tid. 
 
 
NMK Follo arrangerte også i 2019, Norges desidert største MX arrangement, Gultvedt Grand Prix,  
med 526 deltagere. 
NMK Follo ble hedret med prisen Årets Arrangør Bredde, under Motorsportskonferansen. 
 
 
 
 
 

Geir Øyen 
MX 
NMF Region Øst 
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LOV FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND REGION ØST NORGE 

Sist endret 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1  Formål 

(1) Regionens formål er å arbeide for motorsport idrettens utvikling innen regionen, og å 

fremme samarbeidet med idrettslagene. Regionen skal bistå Norges Motorsportforbund i alle 

spørsmål som gjelder motorsport idretten innen regionen.  

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

(1)  Regionen opprettes, sammenslås og oppløses av særforbundet, som også fastsetter 

regionens grenser. 

 

(2) Regionen består av alle idrettslag innen regionens grenser som er medlem av særforbundet 

og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

(3)  Gjennom særforbundet er regionen et organisasjonsledd innen NIF. 

 

(4)  Regionen skal overholde NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder 

for regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov. 

 

§ 3  Oppgaver 

Regionen skal bl.a. 

a) Representere NMF og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 

 

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver motorsport idrett. Bistå 

idrettskretsene i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 
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c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, jury, samt utarbeide 

terminliste i grener hvor dette er aktuelt. 

 

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med NMFs planer. 

 

e) Gi faglig bistand til regionens klubber til gjennomføring av regionmesterskap/cup, samt 

stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 

 

Regionen stiller med medaljer til sammenlagtresultater i regionmesterskap/cuper.  

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 

 

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NMF og 

idrettskretsene. 

 

§ 4  Kontingent 

(1) Kontingenten fastsettes av regionstinget. 

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på regionstinget. 

Styret kan anbefale overfor NMF at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett 

år, mister sitt medlemskap i NMF.  

 

II TILLITSVALGTE  

 

§ 5  Kjønnsfordeling  

(1)  Regionen skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av styre, komité mv. og 

representasjon til ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og ved 

representasjon til ting, skal begge kjønn være representer. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert 

kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 

representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2)  Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. 

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 

komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal 

antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller 

bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det 

foreligger uforutsette forhold utenfor regionens kontroll. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge regionen å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting 

eller foreta ny oppnevning. 

(5)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  
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§6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 

20 %, eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et 

kalenderår. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og 

kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et 

organisasjonsledd 

 

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som  

overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen 

organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse  

som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse 

eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet 

mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
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§ 8  Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

regionen.  

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 

avgjørelse.  
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§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)   Styrer, komiteer og utvalg i regionen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak.  Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.  

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelig for idrettslag 

tilsluttet særkretsene, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

   

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskap- og revisjonsplikt mv.  

(1)  Regionen er regnskaps og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes 

senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. 

Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom regionen har daglig 

leder, skal også daglig leder undertegne.  

(2)  Regionen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Regioner 

med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge 

alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 

alminnelig lovgivning. For regioner som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, 

gjelder uansett følgende: 

 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og 

skal omfatte hele regionens aktivitet. Dersom regionen er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i 

regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

regionens art og omfang tilsier. 

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
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(3)  Bankkonti skal være knyttet til regionen, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 

fellesskap. 

(4)  Regionen skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12 Budsjett 

(1) På regionstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 

dekkes av positiv egenkapital. 

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§13 Utlån og garanti 

Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 

skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14  Regionstinget 

(1)  Regionens høyeste myndighet er regionstinget som avholdes årlig innen utgangen av april 

måned. 

(2)  Regionstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd 

som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på regionens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå 

at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før regionstinget. Forslag som skal 

behandles på regionstinget, må være sendt til styret senest to uker før regionstinget. 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til regionstinget må 

være gjort tilgjengelig senest én uke før regionstinget.  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør regionstinget hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke 

kan behandles.  

(4) Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

(1) Forslagsrett til regionstinget: 
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a) Styret 

b) Et representasjonsberettiget idrettslag 

c) Møteberettiget komite/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

(2) 

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget: 

a)      Styret 

b)  

Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

Inntil 100 medlemmer   2 representanter 

Over 100 og inntil 250 medlemmer  3 representanter 

Over 250 medlemmer    4 representanter 

 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor 

utvalget/komiteens arbeidsområde.  

a) Kontrollutvalgets medlemmer 

b) Valgkomiteens medlemmer 

c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder 

er forhindret fra å møte. 

 

(4) Møterett og talerett på regionstinget: 

a)       Representanter fra NMF og NIF 

(5) 

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 

representant til ting, må man være fylt 15 år i løpet av kalenderåret, være medlem av et 

idrettslag tilsluttet regionen i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser 

til idrettslaget. 

(6) 

En person kan ikke samtidig inneha mer et av følgende verv i regionen: medlem av styret, 

valgkomite, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på 

regionstinget som representant for annet organisasjonsledd. 

 

§ 16 Ledelse av regionstinget 

Regionstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

representant.  
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§ 17 Regionstingets oppgaver  

Regionstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne sakslisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for regionen. 

9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning. 

10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette kontingent. 

12. Behandle budsjett for regionen. 

13. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder for to år, vekselsvis annet hvert år. 

b) 3 styremedlemmer for to år, vekselsvis to og en annet hvert år.  

c) Ungdomsrepresentant for ett år.  

d) To varamedlemmer for ett år. 

e) Kontrollutvalget med to medlemmer for to år, vekselsvis annet hvert år og ett 

varamedlem for ett år. 

f) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionstyret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 

g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.  Deretter 

velges varamedlemmene samlet, Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 

1. varamedlem og 2. varamedlem. 

 

§ 18 Stemmegivning på regionstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og 

ingen kan stemme på vegne av andre.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
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(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 

flere kandidater enn antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og 

etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 19  Ekstraordinært regionsting 

(1) Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 2 ukers frist   

            etter:  

a) Vedtak av regionens styre eller ting. 

b) Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) Skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i regionen, 

(2)  Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3) Et ekstraordinært regionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 

møter.  

(4)  Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære regionstinget.  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære regionstinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære regionstinget 

er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold 

til regionens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av regionstinget. 

 

§ 21  Regionens styre 

(1) Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom 

regionstingene. 

(2) Styret skal: 

a) Iverksette regionstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
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b) Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve 

faglige myndighet innen regionens grenser. 

c) Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 

regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, 

og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) La regionens klubber arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen 

regionen og utarbeide terminlister for dette i grener hvor dette er aktuelt. 

e) Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud. 

f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for 

disse.  

g) Oppnevne representanter til forbundsting dersom regionstinget ikke har valgt 

representanter. 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av styremedlemmene 

forlanger det.  

 

§ 22  Valgkomité 

Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på regionstinget. Medlem av 

valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagstiller at vedkommende ikke er aktuell for 

vervet. 

 

§23 Kontrollutvalg 

(1)  

Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at regionens virksomhet drives i samsvar med regionens og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Ha et særlig fokus på at regionen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på regionstinget, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til regionstinget, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre regionen har engasjert revisor. I så fall skal utvalget 

minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

(2) 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 24  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 
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(1) For alminnelige disiplinærforføyninger, gjelder regler vedtatt av overordnet 

organisasjonsledd og ev. regler vedtatt av regionen. 

(2) For sanksjoner gjelder NIFs lov og regelverk vedtatt av NMF. 

(3) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs straffebestemmelser og antidopingregelverk. 

 

§ 25  Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 26  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 27  Lovendring 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent for tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha 

vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i 

kraft straks, med mindre regionstinget vedtar noe annet. Dersom regionstinget vedtar 

lovendringer, sende protokollen til NMF. Ved eventuell motstrid mellom regionens regelverk 

og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. NMF kan, som overordnet organisasjonsledd, 

pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av regionen selv med mindre endringene følger av NIFs 

regelverk eller lovnorm. 

 

§ 28  Oppløsning  

Regionen kan bare oppløses av NMF. Ved oppløsning eller annet opphør av regionen tilfaller 

regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NMF. 

 

 



Valg 2020, Norges Motorsportforbund, Region øst. 

Valgkomiteens innstilling 

Regionens styre har i 2019 bestått av:  

Leder   Geir Øyen   Enebakk MX    
Nestleder  Mary Ann F Westbye Hobøl Motorklubb  
Medlem  Remi Aasli   Rakkestad MX   
Medlem  Bente Sandem  Oslo Motorklubb  
Styremedlem  Per Owe Andersen  gikk tragisk bort i 2019   
Ungdomsrepr Martin K Karlsen  OMS    
Vara   Per Chr. Tangen Skoglund Outboardklubben    
Vara   Elin Vandevjen   Asker Motorklubb På valg. 
Sekretær:  Trygve Johnsrud  NMK Follo 
 
Forslag til Norges Motorsportforbund, Region øst styre for 2020:  

Leder:  Geir Øyen    Ikke på valg 
Nestleder:  Mary-Ann F. Westbye  Gjenvalg 
Medlem:  Bente Sandem   Ikke på valg 
Medlem:  Remi Aasli    Ikke på valg  
Medlem:  Lin Amundsen   Ny    
Ungdomsrepresentant: Martin K Karlsen  Gjenvalg 
Vara:   Per Christian Tangen Skoglund  Gjenvalg 
Vara:   Frank Petersen   Ny  Borg MC  
Sekretær:  Trygve Johnsrud   Fast 
 
Kontrollutvalget 

Anne Helene Oppegaard  OMS    Ikke på valg 
Trond Borstad:   NMK Aurskog Høland Gjenvalg 
 
Oslo 10.6.2020 

Valgkomiteen valget 2020 

Solveig Marie Grodås  Stig Hansen  Cato Ove Karlsen 

Medlem    Medlem  Leder 
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