
Medlemsmøte NMK Verdal/Levanger 05.12 

Verdal Motorsenter kl 18:00. Referat 
21 møtt. 

 

Sak Referat v/sak Kommentarer 

1 Sak 1. Sesongen 2019 
Det har vært en hektisk sesong. 
Vinterdrifting, 48 biler på banen. Populært 
arrangement. Snøen forsvant raskt. 
Bilcross-løp 4. Mai, med kvalifisering til Junior LF. 
Inntekt – utgift. Underskudd. 
NM-runde Drifting 11. Mai, 34 startende førere fra 
hele landet. Underkant av 200 innbetalte publikum. 
Inntekt – utgift. Slet med jury- og 
dommermedlemmer, høye utgifter på å hente inn 
kvalifiserte folk. Endte med overskudd. 
 
Det er 1 dommer i Trøndelag, tatt opp videre med 
driftingkomiteen og tatt opp videre. Vi har lært av 
det, og håper det blir bedre neste gang. 
Bilcross-løp 6 Juli med kvalifisering til LF. Overskudd. 
 
Driftweekend 10-11 August. Overskudd. Satse mer 
på dette for å hente inn mer penger til klubben. 
Sliter med å skaffe funksjonærer. 
 
Vi er en klubb med ulike grener, og vi er interessert i 
å få klubben til og rullere godt med et senter vi er 
stolte av, og som vi kan fortsette å ha gode løp på. 
Selv om man er registrert under en gren er det ikke 
bare den grenen man skal bidra på. Vi må hjelpe 
hverandre å bli gode. 
 
 
Driftweekend 13-15 September. Litt mindre biler 
enn første runde. Overskudd.  
Avsluttet sesongen med klubbløp 28. September (+ 
klubbfest). Vi skulle fått gjort noe mer når det er 
klubbløp, mer enn bare bilcross. Vi avslutter 
sammen i alle grener. 
 
Vi vant pris for årets arrangør 2019 Drifting. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Neste gang, 
prat med folk fra Frøya da 
de har flere kvalifiserte som 
kan brukes. 
 
 
 
Kommentar: Begynner å få 
rimelig god kontroll, dannet 
en god gruppe med folk. 
Kommentar2: Vi må se på 
oss som en klubb, vi må 
hjelpe til på alle 
arrangement  
 
 
 
Kommentar: Det er flere 
som er funksjonærer på 
spesielt drifting som ønsker 
å ha en helg hvor de bare 
kan kjøre/være utøver, uten 
å være funksjonær i tillegg.. 



2 Sak 2. MX 
Venter på tegninger mtp. startgrindene, håper på å 
få de opp tidlig på vår-partiet. Klubbløp ila. 
Sommerferien for å skape aktivitet. Får 
tilbakemeldinger fra Trøndelag om at vi bør 
arrangere Midtnorsk på Verdal Motorsenter. 
Foreløpig har vi for lite funksjonærer, 
forhåpentligvis kan dette være noe vi kan få til i 
fremtiden. Det er 200-250 startende i et slikt løp. 
Oppfordrer folk til å ta kurs for å være 
treningsansvarlig på MX. Fått henvendelse om å 
kjøre MX i vinter i en ridehall (teknisk trening). Her 
må man finne ut hva som gjelder i lovverk etc.  
Få MX inn på andre arrangement, som 
pauseunderholdning og lignende. Vise frem at 
motorsenteret også tilbyr MX.  
 
Todagers kurs + en praktisk del i etterkant. 
Helmersen holder slike kurs. Per dags dato er det to 
personer som har kurset fra før. Brøyte banen i 
vinter for trening cross og scooter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Er det mye som 
kreves for å være på trening 
på MX? 

3 Sak 3. Trening, kurs og lisenser 
Treningsansvarlige på bil gjennom sesongen. Det 
har vært litt forvirringer om hva som skal gjøres, 
hvor utstyr er etc, generell opplæring i bruk av Gnist 
og håndtering av kasse/terminal. Det skal lages en 
instruks, så finner man en kveld på nyåret med 
opplæring på alt som har med trening å gjøre, for de 
som skal være treningsansvarlige i sesongen 2020. 
 
 
Send inn ideer eller hva dere ønsker å ha med på en 
slik kveld, så setter styret og motorsenteret 
sammen en plan/instruks på hvordan dette 
gjennomføres.  
 
En person fra styret som er en kontaktperson til 
hver sportskomite, så det blir lettere 
kommunikasjonslinjer.  
 
Kursing, brikkefunksjoner. En del har meldt seg til å 
ta kurs, noen har kurs og vi har fått bekreftet fra 
NBF at de kommer til Trøndelag og har kurs-helg. 
Hvilke eksakte kurs som blir holdt er ikke avklart 
enda, men det blir over 2 dager, så hvis noen ønsker 
å ta flere kurs blir det mulighet for dette. Mars på 
Stjørdal. 

 
 
 
 
 
Kommentar: Den som er 
treningsansvarlig har ansvar 
for at de andre som er her 
vet hva de skal gjøre. 
 
Kommentar: Ha et treff, i all 
hovedsak må det endres og 
ikke være slik som det var 
denne sesongen. 



Er det noen som kunne tenke seg å ta kurs? 
Lage/legge ut på nettsiden/facebook hvor folk kan 
melde sin interesse for å kurse seg. Vi håper at flere 
kan kurse seg slik at vi har flere å spille på. 
 
De personene som har kurs/brikkefunksjon og 
bidrar som frivillig på dugnad på arrangement 
gjennom året, så refunderer klubben kostnaden på 
kurslisensen.  
Lisens gir deg gratis inngang på nasjonale 
arrangement og du kan reise rundt og bidra hos 
andre klubber. 

4 Sak 4. Sportskomiteer 
I år har det vært for lite personer inne i bilcross-
komiteen, som ikke har vært lett. Snakkes mer om 
på årsmøtet. 
 
 
Vi må prøve å finne personer som kan være 
interessert i å bidra med dette. 
 
Av nesten 150 medlemmer er det 47 som har 
oppdatert opplysninger på Gnist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal arrangere NM-runde i Rallycross sesongen 
2020. Vi må danne en komite der som må starte 
med jobbingen så raskt som mulig.  
Rallycross-komite: Hans-Erik Mortensen, Kjetil 
Hårberg, Emilie Nessø, Thomas Hårberg + 
Stian Kalvø bidrar også, men sitter ikke i komiteen. 
 
Driftingkomiteen er fulltallig og oppegående. Dette 
snakker vi mer om på årsmøtet. 
Vi må også få inn flere i MX-komiteen. 

Kommentar: Overgangen fra 
gamle til nye. 
Kommentar: Man skulle ikke 
skiftet ut alle samtidig. 
 
Kommentar: Skulle hatt med 
en av de som har vært med 
før for å gi opplæring. 
Kommentar: Hvis det er 
flere som er med, blir det 
morsommere/triveligere å 
være med i en slik komite. 
Kommentar: Vi har mange 
flere å velge mellom, men 
det er alltid de samme som 
møter opp, og da blir det 
dessverre sånn. Alle er ikke 
like engasjert, og det må 
man akseptere.  
Kommentar: Noen burde 
lagt en slagplan på hvordan 
få samlet alle 
klubbmedlemmene i alle fall 
1 gang. 



5 Sak 5. Midtnorskcup 
Det er en plan/et mål om at dette skal startes opp 
igjen sesongen 2020. Opprettes en cup/turnering, 
navnet er ikke fastsatt enda. Det skal kjøres 6 
runder i løpet av et år, inkludert finalen. Det skal 
fordeles på klubbene som er her, året etter skal de 
klubbene som ikke hadde det i første omgang 
arrangere. Få mer status, kanskje trekke litt 
oppmerksomhet sørfra, og for å da få til litt mer ut 
av et vanlig bilcrossløp, få opp verdien.  
 
 
 
 
 
 
 
Rallycross meldte også sin interesse for en cup i 
Midt Norge (2 runder på bane, 1 bakkeløp + NM-
runden) for å få mer kjøretrening. Mulighet for 
drifting på bakkeløp. 
Dette skal dras i gang sammen på tvers av klubbene 
i Midt Norge. Referat fra møtet på Stjørdal kommer 
ut etter helgen. 
Det blir spennende å se hva som skjer videre når de 
har fått ringt rundt litt. Kommer tilbake om dette 
ved et senere tidspunkt. 
 
 
Rekruttering var også et stort tema, men å 
arrangere familiedager og åpne dager, treninger etc. 
for å få inn ukjente folk til rekruttering. 
Kompiser/vennekrets og kjenninger av de som 
holder på fra før. For lite sjåfører på løp i Trøndelag, 
vi må satse mer på rekruttering. Lage sosiale 
arrangement på Verdal Motorsenter for å trekke 
folk som ikke er så kjent med miljøet fra før.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: For mye fokus 
på storløp.  
Fastsette en dekk-type, så 
det blir mer lik konkurranse 
og likt utgangspunkt. 
Kommentar: Ideen her er 
vel å skape mindre 
kostnader, så folk kan kjøre 
mer løp. 
 
 
 
 
Kommentar: Hvis det skal bli 
suksess, må man begrense 
avstanden fra nord til sør. 
Tenke primært Trøndelag.  
Kommentar: Holde oss 
innen det gamle distrikt 8. 
 
 
 
 
 
Kommentar: Årskontroll på 
biler på en slik åpen dag for 
å friste folk til å komme hit 
og stille ut bilene sine; 
sosialt samvær. 

6 Sak 6. Sesongen 2020 
Tildelt NM-runde Rallycross, 22 Juni (3. runde) 
Snøscooter-cross NM 28 Mars. 
Vi har søkt på NM-runde i Drifting, listen har ikke 
blitt offentliggjort enda. 
Vi søkte på Landsfinaler i Bilcross, fikk ikke tildelt 
noen. 
2. Mai Bilcrossløp, kvalløp for både junior og senior. 
11. Juli Bilcrossløp. 

 



Evt. Midtnorsk-finalen i September, det blir bestemt 
etter datoene til Melhus 
Oppfordring til komite MX: kjøre klubbløp. 
Oppfordring bilcross/rc/drifting: 3 løp. 
Vi tar imot innspill på arrangering av andre 
arrangement enn biltreff. 

7 Sak 7. NM Snowcross 2020 
Inge Gustavsson, aktiv i snowcross siden 2000. Få i 
gang det som en gang var rundt dette. 
Vi hadde det på Verdal i 2012, men snøen regnet 
bort fra motorsenteret. Det ble flyttet til 
Helgådalen, og det ble suksess.  
28. Mars 2020 på Verdal Motorsenter. Det kjøres 
egentlig over to dager, men den ene kjøres i 
Lillehammer tre dager før. Det brøytes snø allerede 
for å lage grunnlag for nok snø til arrangementet.  
Gjennomføres på 1 dag. Alle klasser kjører 3 
likeverdige heat på 10 min + 2 runder. Muligheter til 
å be inn gjeste-klasser, blir ofte gjort for 
ungdommen.  
Forventer rundt 40-60 utøvere/kjørere.  
 
 
Rundt 60. Tidlig 2000 var vi rundt 80, de siste årene 
har vi vært 20-30. Det er på tur opp igjen.  
Funksjonærer: parkering, innmelding, teknisk, 
starter, flaggvakter, kiosk, stevneleder, juryleder. 
Anlegg med godkjent SNX bane, lys og fasiliteter. 
Rednings- og helsepersonell. 
 
 
Det blir streamet av NRK.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: Var det mange 
deltakere i 2012?  
 
 
 
Kommentar: Hvor mye folk 
trengs? – ca. 50. 
Kommentar: 
Anbefaler/lønner seg å 
kontakte direkte om å skaffe 
funksjonærer. Ringerunde 
eksempel.  
Kommentar: Viktig å få 
omtale i medier og avis på 
forhånd. 

8 Sak 8. Eventuelt/innkommende 
1. Motorsenteret v/ Hans Erik Mortensen: 
Hovedsakelig nye rutiner på treninger. Sentret må 
tjene penger, så vi må komme på nye/andre events 
som kan trekke folk. Alle må ha det greit og trivelig, 
men vi må også tjene penger. Prøve å fordele våre 
medlemmer/folk slik at alle kan bidra hver sin gang. 
Ønsker ideer av enkle ting som trekker folk. Gatebil-
samarbeid? Cars & Coffee?  
2. Politiattest treningsansvarlig. Det er ikke pålagt, 
men det er mye barn her på treninger og   vi ønsker 

 



at vi har gode rollemodeller som representerer 
klubben som treningsansvarlig. Enkelt å ordne med 
utfylt skjema og kort prosess på internett.  
3. Sponsorjeger for å dekke både snowcross og NM i 
Rallycross? Leie inn? 

 


