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INNKALLING TIL REGIONSTINGET 2021 
 
 
Tid: Torsdag 17. Juni 2021.Kl. 19.00. 
 
Sted: Teamsmøte 
 
 
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 2020. 
9. Behandle revidert regnskap for 2020, og kontrollkomiteens beretning. 
10. Behandle innkomne forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle budsjett for 2021. 
13. Foreta følgende valg: 

A) Leder for 2 år. 
B) 2 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 § 15: 
 
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 
f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter 



                                                          
NMF Region Øst 

Norges Motorsportforbund Region Øst 
www.motorsportforbundet.no 

 
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 en uke før tinget. 
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett 
eller andre rettigheter på regionstinget. 
 
Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens 

arbeidsområde.  
a) Kontrollutvalgets medlemmer 

b) Valgkomiteens medlemmer 

c) Lederne i ting valgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 

 
Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett: 

a) Representanter fra NMF og NIF  
 
 
 
 
Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest torsdag 3. juni 2021. 
 
Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en 
uke før tinget. 
 
Påmelding sendes regionen elektronisk senest torsdag 10. juni 2021. 
Påmeldingsmail: geoeyen@online.no 
 
Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i 
orden, å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding for å ha litt 
oversikt, og få sendt ut link til møtet i tide. Er det flere fra samme klubb som skal delta, så 
trenger vi mailadressen til alle deltagerne. 
 
 
 

VEL MØTT TIL REGIONSTING 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Øyen 
Leder NMF Region Øst 

mailto:geoeyen@online.no
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SAKSLISTE TIL REGIONSTING 2021 
 
Tid: Torsdag 17. juni 2021 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 2020. 
9. Behandle revidert regnskap for 2020, og kontrollkomiteens beretning. 
10. Behandle innkomne forslag og saker. 

a. Ingen saker innkommet. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle budsjett for 2021. 
13. Foreta følgende valg: 

A) Leder for 2 år. 
B) 2 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 



 

7 Godkjenning av forretningsorden 

 
 
Forretningsorden  

➢ NMF Region Øst ting ledes av en eller flere valgte dirigenter.  

➢ Protokoll føres av en eller flere valgte sekretærer.  

➢ Stemmeberettigede delegater har tale- og forslagsrett.  

➢ Generalsekretæren eller den han bemyndiger til å være sin stedfortreder har tale- og forslagsrett, 
men ikke stemmerett.  

➢ Delegater kan tegne seg inntil 3 ganger på talerlisten i samme sak. Taletiden er begrenset til inntil 
5 minutter for første innlegg, 3 minutter for andre innlegg og 1 minutt for tredje innlegg.  

➢ Delegater som forlanger ordet til dagsorden har taletid på inntil 1 minutt.  

➢ Dirigenten kan foreslå begrensning i taletiden og sette strek for inntegning av talere.  

➢ Forslag kan bare fremmes til saker som står oppført på sakslisten. Det kan ikke fremsettes eller 
trekkes forslag etter at det er satt strek for debatten i en sak. Alle forslag skal leveres skriftlig til 
dirigentbordet og være undertegnet med forslagsstillers navn. Det skal også fremgå hvilket 
organisasjonsledd forslaget fremsettes på vegne av.  

➢ Vedtak gjøres ved flertall av de avgitte stemmer.  
o Regionstinget behandler ikke lovsaker og kan ikke behandle spørsmål av overordnet 

organisatorisk karakter som tilknytning til internasjonale forbund, NIF og NMF. Behandling av 
idrettslige forhold og valg skal være regionstingets hovedoppgaver.  

o Blanke stemmesedler forkastes og regnes som ikke avgitt.  

o Forslag og vedtak føres i protokollen med avstemningsresultat.  

o Protokoll oversendes administrasjonen innen en måned etter regionstinget. Regionstyret gis 

fullmakt til å godkjenne protokollen fra regionstinget, før den sendes ut til de valgte representantene 
som skal underskrive protokollen.  
 







Bruker
Text Box
Regionens planlagte kurs for utdannelse av sikkerhets- og aktivitetsledere motorsykkel på våren ble avlyst pga covid19-pandemien, mens kursene på høsten ble avviklet som Teamskurs med god deltakelse.



 

ÅRSRAPPORT DRAGBIKE 2020 
 

Arbeidsutvalget i Dragbike har i 2020 bestått av følgende personer: 

Grenleder:  Lin Amundsen 

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

 

Året har vært preget av Covid-19 situasjonen. De fleste stevner har blitt avlyst. Etter 
endt sesong har kun 2 NM runder blitt gjennomført i gruppe 2 og 3. Kun en i gruppe 1. 
Planlagt treningsdag for dragbike i mai regnet dessverre bort. Juniorene gjennomførte 
en av sine to dager. De utøvere med norsk lisens, bosatt i Sverige, har ikke kunnet delta i 
NM 2020.  

Både Europamesterskapet, Nordisk Mesterskap og Scandinavian Classic Cup har blitt 
avlyst i 2020. European Dragracing Serie har blitt kjørt, men på grunn av flere løp i 
andre land, ble det nærmest et finsk mesterskap. 

 
 

 

 

NORGESMESTERSKAPET 2020 – RESULTATER – 41 deltagere 
 

Gruppe 3  (2 runder) 
Gull:   David Harley N Feltstykke 
Sølv:   Theodor Vik 
Bronse:  Hanna Amundsen 
 

Gruppe 2  (2 runder) Gruppe 1  (1 runde) 

Gull  Arve Myrbostad  Gull: Kjell Ågenes 

Sølv  Tage Torkildsen Sølv: Wille Skinnars 

Bronse: Gaute Lindskog Bronse:  Jan Sturla Hegre 

 

  

 

 



 

LISENS KURS 2020 

Det har vært avholdt 1 lisenskurs i 2020.  Jan Erik N. Klausen fikk lisens i Super Twin, 
samt 5 utøvere i senior. 

Team Norway Jenter  

 

Sarah Nevra  har vært på flere samlinger med Team Norway Jenter. Teamet driftes av 

NMF og har medlemmer fra flere grener. 

 

 

Team Junior Norway 
 

To utøvere fra dragbike John Rolfstad og Oliver Amundsen ble på grenmøte valgt til 
å være med. I februar ble teamet lagt ned uten forvarsel av daværende sportsjef 
Anders Jacobsen. Både grenen Dragbike og  Erland Thomassen som drifter teamet, 
var svært misfornøyd med avgjørelsen. Grenleder omdisponerte 20 000 som skulle 
gått til det avlyste nordiske mesterskapet, over til Team Junior Norway. Teamet er 
nå oppe og går igjen og følges opp av Thomassen. 

Julia Wagner – satsning NMF 

Julia Wagner er i dialog med Pål Andre Ullevålseter, og får tilbud om trening, 
oppfølging via NMF. Grunnet Covid-19, har opplegget i år ikke vært optimalt. NMF 
holder selv i denne tråden, direkte med Julia. Grenen har sponset Julia Wagner 
(kvinne- og ungdomsidrett) med kr. 10 000 i 2020.  

GRENENS ØVRIGE GJENNOMFØRTE OPPGAVER 2020 

- Det har vært avholdt seksjonsstyremøter jevnlig. Viser til egen årsrapport fra 

seksjonsstyret. Dragbike har vært representert på alle. 

- Hele grengruppen vært på tillitvalgseminar. 

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

- Bistått til live sending fra banen på Gardermoen Raceway 

- Forhandlet frem avtaler med lokale aviser om livesending fra Gardermoen 

- Holdt lisenskurs, samt tilrettelagt praksis for funksjonærer fra nord, slik at disse får 

fullverdig lisens. 

- Grenleder vært i møte med DSB i Tønsberg. Det ble gjort avtale om en del krav som 

må følges, og resultatet ble en 3 årlig dispensasjon, noe vi er svært glade for. 

- Grenen har også tatt ansvar for håndteringen når det gjelder bil/NBF. 

- Egil og Lin har holdt kurs for alle de som benytter Nitrometan som drivstoff. Kurset 

har en varighet på to år. 



 

- November 2020 holdes jurylederseminar der 5 juryledere stiller. Kurset gir 

kompetanse i nye 3 år. 

- 5 nye lisensierte funksjonærer er utdannet. 

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

Team Julia Wagner. Pga situasjonen har ikke faktura på midler blitt sendt ut i år. 

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

forbindelse med tilleggsregler.  

- Gitt arrangørstøtte til Valle (10 000 kr). 

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

- Holdt Juniorsamling på Gardermoen under siste stevnet. 

 

Kort oppsummering 

Sesongen har vært preget av koronasituasjonen. De fleste stevner og mesterskap har blitt 

avlyst. Etter at landet ble ”stengt ned” i mars, har det vært umulig å jobbe på som normalt. 

All ære til de to arrangørene som holdt litt liv i idretten vår!  

Situasjonen gjenspeiler tallene på antall lisensierte. Under halvparten kjørte NM 2020 i 

forhold til 2019. Koronasituasjonen har dessverre også rammet Dragbike! 

Lin Amundsen 
Grenleder Dragbike 
 



 
 

ÅRSRAPPORT ROAD RACING REGION ØST 2020 

 

 

Det ble en meget «amputert» sesong for Road Racing pga. Covid 19. 

Hele NM serien ble avlyst og dermed lite kjøring. 

 

Borg avholdt treninger hver onsdag med mange Corona restriksjoner, de kjørte også et 

Lagmaraton. 

 

 

Oslo MK avholdt Mini Moto treninger på Gardemoen gjennom hele sommeren, de også med 

strenge krav på smittevern. Det ble ikke så mange nye da utstyr ikke kunne lånes bort, men 

var god deltagelse på de som hadde eget utstyr/ sykler 

 

 

 

Bente Sandem 

 

Road Racing  

Region Øst 

 



Side 1 av 3 
Årsberetning Trial – NMF Region Øst 

Årsrapport TRIAL 2020 - NMF Region Øst  

 
 

Regionale konkurranser og trening:  
2020 ble et vanskelig år arrangementsmessing på grunn av Covid-19 begrensninger. Mange 
regionale og nasjonale løp ble avlyst. Til tross for dette ble to av fem planlagte regionale løp 
gjennomført i regionen, og regionsmestere ble kåret. Begge rundene hadde god deltakelse. 
OMS og Trøgstad KFUK/M var arrangører. 
 
Region Øst Trial (RØT) gjennomførte to treningssamlinger på høsten for utøvere fra rekrutt og 
opp til ungdom/junior-nivå. 
 
I september ble det gjennomført en regional trialsamling for jenter i Hobøl i regi av NMF Region 
Øst. Samlingen hadde 14 utøvere (5-46 år) og tiltaket ble godt mottatt av både klubber, utøvere 
og foresatte. Ingveig Håkonsen (Skiptvet MAK) og Emilie F. Westbye (Trøgstad KFUK/M) var 
hyret inn som trenere. Samlingen var gratis for utøverne. Alle utøverne samt trenere fikk med 
ei jakke som deltagerbevis samt effekter fra «FIM Commission for Women in Motorcycling». 
Treningssamlingen ble dekket som en nyhetssak av lokalavisen og en artikkel på NMF sine 
nettsider.  
 
Team Øst Trial (regionsteam) var aktive gjennom hele 2020, både med trening og konkurranse. 
Tre 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 godt, og både 
samarbeidet mellom trenere og støtteapparatet og inn mot regionstyret har fungert bra. Martin 
K. Karlsen (OMS) har vært hovedtrener og Ivar Norum (Hobøl MK) hjelpetrener. 
Prosjektleder/foreldrekontakt dette året har vært Bent Bergersen fra Skiptvet 
Motoraktivitetsklubb. 
 
Se egen årsrapport fra Region Øst Trial (RØT) for mer info. 
 
Nasjonale og åpne konkurranser i vår region: 

• NC Skiptvet 9. og 10. mai – Avlyst 
• NC Hobøl 13. og 14. juni - Avlyst 

• To åpne stevner; Kråkerøy Open (Kråkerøy TC) og 2-Dagers (Hobøl MK) - Avlyst  
 
Representasjon: 
NMF Motorsportkonferansen, grenmøte for trial (digitalt): Mary-Ann F. Westbye. 
RØT møter: Mary-Ann F. Westbye. 



Side 2 av 3 
Årsberetning Trial – NMF Region Øst 

 
Annet: 
RØT har hatt tre møter i løpet av året hvor de fleste av regionens trialklubber var representert. 
Et møte ble gjennomført digitalt. 
 
Leder i RØT 2020 var Wenche Remme fra Skiptvet Motoraktivitetsklubb.  
 
Sportslig:  
 
Motorsportgallaen 2020:  
 
Avlyst – ingen kåringer bortsett fra Årets Ildsjel som ble gjort digitalt. 
 
Internasjonale resultater 2020 (beste regionale plasseringer): 
 
Nordisk ble avlyst, og for øvrig konkurrerte ingen fra grenen i vår region internasjonalt på grunn 
av Covid-19. 
 
Norgesmestere:   
NM 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+ 
     

 
Norgesmesterskap – tre beste regionale plasseringer 

NM NM Kvinner NM Junior Veteran 
4. Petter Bjerlin (OMS) 
6. Martin Hemmer (Hobøl 
MK) 
8. Asbjørn M. Nyskog 
(Skiptvet MAK) 

1. Ingveig Håkonsen 
(Skiptvet MAK) 
4. Ingeborg Bergersen 
(Skiptvet MAK) 
10. Hanna-Eirin Swart 
(Trøgstad KFUK/KFUM 
 

5. Sindre O. Kjos (Hobøl 
MK) 
6. Christoffer Stensby 
(Skiptvet MAK) 
12. Even K. Willumsen 
(Kråkerøy TC) 

2. Magnus Liljeblad (OMS) 
3. Morten Kolstad (OMS) 
4. Andreas Greaker (Hobøl 
MK) 

 
NM X-Trial – tre beste regionale plasseringer (AVLYST) 

Elite Kvinner Junior 
   

 
NM Lag – tre beste regionale plasseringer 

NM Lag NM Kvinner Lag NM Junior Lag NM Veteran 
1. OMS 
3. Hobøl MK 

1. Skiptvet MAK 
 

 1. OMS 2 
2. Hobøl MK 
3. Asker MSK 

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

      

  
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. Asbjørn 
M. Nyskog 
(Skiptvet 
MAK) 
 
 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 

1. Even K. 
Willumsen 
(Kråkerøy 
TC) 
2. Morten 
Swart 
(Trøgstad 
KFUK/M) 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 

1. Sander 
Enger 
(Skiptvet 
MAK) 
2. Olay 
Lauritzen 
(OMS) 

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

1. Tommy 
André Lund 
(Hobøl MK) 
2. Knut 
Kroglund 
(Hobøl MK) 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 

1. Daniel 
Hystad 
(Kråkerøy 
TC) 
2.Casper O. 
Abrahamsen 
(Kråkerøy 
TC) 

1. Hannibal 
El Jeries 
(OMS) 
2. Daniel R. 
Sundbø 
(OMS) 
3. Andreas 
N. 
Kristoffersen 
(Nesodden 
TK) 

Ikke nok 
deltakere i 
klassen til 
resultater 
sammenlagt 
 
 

 
 

13. april 2021 
 
Mary-Ann F. Westbye 
TRIAL, NMF Region Øst 



 ÅRSBERETNING RØT 2020 
 
Det har vært et annerledes år i 2020. Region Øst Trial (RØT) skulle arrangere 5 løp i regionscupen, 
men pandemien gjorde at løp etter løp ble avlyst og forsøkt utsatt. Vi klarte til slutt å arrangere 2 
regionscupløp i OMS og Trøgstad. Det deltok rundt 70 førere pr. løp. Løpene ble også i år arrangert 
med ett seksjonssett som i Norges Cup. To runder med hjulspinn ble arrangert i to forskjellige 
klubber før Norge ble stengt og all idrett måtte ta en pause. 
Det har vært avholdt to breddesamlinger på høsten. Det var i Hobøl og i Trøgstad. Litt forskjellig 
antall påmeldte. Flest på siste samling. En jentesamling for førere fra regionen ble avholdt i Hobøl i 
september. Der var det godt oppmøte. Begge jentesamlingene på OMS ble avlyst pga smittevern. 
Regionen har jobbet med å finne mulige arenaer for rekruttering, men det har vært vanskelig å vise 
oss frem, når det ikke er lov å samle tilskuere. Det har ikke vært noen av våre utøvere som har reist 
utenlands pga pandemien, men klubbene har jobbet med rekruttering og hatt treninger med 
tilrettelagt utleie og det har blitt arrangert rekrutteringskurs.  
Løypegruppa er tenkt videreført, men er lite brukt i år pga få løp.  
Det har vært avholdt tre møter i regionen denne sesongen. Pga pandemien hadde vi behov for å 
treffes i juni og diskutere hva vi kunne få til av løp og samlinger på høsten.   Grenen har hatt mye 
kontakt for å få til de beste løsningene for utøverne. 
RØT har et satsingsteam som ble startet i 2008, men har eksistert i sin nåværende form fra 2010. 
Teamet har i 2020 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  

Morten Swart Utøver Trøgstad  

Hanna Eirin Swart Utøver Trøgstad  

Oda Strande Utøver Kråkerøy TC  

Ulrik Bildal Utøver Hobøl MK  

Ingeborg Bergersen Utøver Smak  

Even Willumsen 
Karlsen 

Utøver Kråkerøy TC  

Sindre Kjos Utøver Hobøl MK  

 

Treninger 

Vi har hatt ca 20 treningsøkter i 2020. 

Martin har vært hovedtrener som i 2019.  Ivar er hjelpetrener slik at man kan spisse detaljtrening i 

mindre grupper. Dette har fungert meget bra. 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. 

Kjetil Billdal har sagt seg villig til å stille som foreldrekontakt i 2021. 

 

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 2021.  
 
Trialhilsen fra leder i RØT  
 
Wenche Remme og 

foreldrekontakt i Trial Team Øst 

Bent Bergersen 



 

1 

 

 

Årsrapport 2020 Motocross Norges Motorsport Forbund Region Øst 
 

 

Konkurranser:  

Det ble i 2020 ikke arrangert regionscup i MX.  

Østlandscup ble avlyst grunnet covid-19. 

 

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. 
 

 

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

NM 
NM ble i 2020 arrangert i Region Øst av NMK Gardermoen. 
Flere gode resultater til Region Øst. Fullstendig resultatliste ligger på www.nmfsport.no. 
 

NM Lag 
Arrangert av Eidskog 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Geir Øyen 
MX 
NMF Region Øst 



   

 
 Årsberetning BÅT – NMF Region Øst 

 

 

 Årsberetning BÅT 2020 - NMF Region Øst 

 

I region Øst er det 2 klubber 

- Outboardklubben 

- Asker Motorsportklubb (ingen aktive førere) 

Det er ikke arrangert noen region konkurranse. 
Outboardklubben har kun arrangert NM i Offshore i 2020 pga. Covid-19 restriksjoner. 
Hankø: Offshore 
 
 
Representasjon: 
Per Christian Skoglund: Vara Region Øst 
Per Christian Skoglund: Visepresident Båt Forbundsstyret NMF 
Marit Strømøy – Leder av athletes committee I UIM og medlem av Council 
 
 
 
Meritter i 2020 Regionens utøvere har generelt mange gode enkeltprestasjoner, noe tiltler ble det: 

Fredrik Dale: 3J -3 plass NM 
Thomas Grimsrud: 3C – 3 plass NM 
Hans Martin Hansen: 3C -4 plass NM 
 
Norges Cup ble ikke arrangert i 2020 pga. Covid-19 
 
Team Norway Båt 
 Ingen team 
 
 
 
Per Christian Skoglund 
Region Øst 















 
 

 

BUDSJETT 2021 NMF REGION ØST 

 

 

INNTEKTER: 

 

3400 TILSKUDD FRA IDRETTSKRETS    KR.   60.000 

3401 ANDRE OVERFØRINGER     KR.    30.000 

3910 TRENING OG INSTRUSJON     KR. 110.000 

3911 KURS        KR.   75.000 

3913 SPONSOR 

3920 KLUBBKONTIGENT      KR.   19.200 

 

 TOTALE INNTEKTER      KR. 294.200 

 

 

UTGIFTER: 

 

6540 INVENTAR       KR.     1.000  

6800 KONTORREKVISITA      KR.      3.000 

6860 TRENING OG INSTRUKSJON     KR.       170.000 

6861 KURS        KR.   75.000 

6862 MØTEKOSTNADER STYRET     KR.   12.000 

6864 MØTEKOSTNADER ANNET     KR.   25.000 

6865 REGIONSTING       KR.     2.000 

6900 TELEFON/DATA      KR.     2.000 

6910 IT/WEB       KR.     5.000    

6940 PORTO        KR.     1.000 

7040 FORSIKRING       KR.     2.000 

7140 KJØRING OG DIETT      KR.     3.000 

7320 REPRESENTASJONS KOSTNADER    KR.     4.000 

7420 REGIONSSTEVNER OG MESTERSKAP   KR.  10.000 

7455 TILSKUDD IDRETTSLAG     KR.      100.000 

 

 TOTALE UTGIFTER      KR. 415.000 

 

 

Godkjent Regionstinget 17.06.21 




