Referat fra Sportsmøtet MC 2018
NMK Mesterskap for 2018 har blitt arragnert slik:
Enduro, arragner av Aurskog Høland, 102 års løp
ATV kåret NMK Mester ved bruk a NM da de ikke hadde et eget dedikert løpt
MX hadde heller ikke et eget dedikert løp så NMK Mester ble kåret utifra Midtnorsk
mesterskap og østlandscup

Plan for NMK Mesterskap 2019
For motocross skal NMK Mester kåres ut ifra Gultvedt GP
Aurskog Høland skal arrangere NMK Mesterskap for Enduro og ATV.
Enduro blir kjørt på lørdag 12. oktober og ATV blir kjørt på Søndag 13. oktober
Planen er at ATV løpet skal være et lavterskelløp for å få flest mulig til å delta, planen er at
heat 1 blir kjørt på jordet der Enduro har sin fellesstart dagen før og heat 2 skal kjøres på mx
banen.
Det ble diskutert litt hva slags status man så for seg at et NMK Mesterskap skal ha, det vi
kom frem til var at det egnet seg best å få til dette som et bredde mesterskap og lage
arrangementet slik at det ikke bare var de beste i Norge som stakk av med seieren. Dette
kan være med å skape en ekstra boost for vinneren slik at vinneren kanskje langsiktig klarer
å komme seg opp til et nivå med Norges beste.
MC Komiteen
Det skal jobbes med å få flere inn i komiteen.
Det er per dags dato ingen fra Trial eller Snøscooter

Mesterskap som mangler:
Trial, snøscooter og langbane har ingen NMK Mesterskap per dags dato
Blir prøvd å få i gang bakkeløp i snøscooter på komitenivå, slik at det ikke blir kjørt
«svart»/utenom nmk/nmf sitt reglement

Dette er det som skal til for at man skal kunne være med på bakkeløp i snøscooter:
Sms fun lisens
Kjøretøyet skal være registrert etter vegtrafikkloven
Sjåfør skal ha gyldig førerkort for snøscooter
Det skal maks kjøres 2 snøscootere av gangen i løypetraseen
Det som trengs av arrangør under et slik løp er kun Stevneleder
Dette vil forhåpentligvis birda til at flere snøscooterfører blir medlem av NMK
Sommercup 2019
Arrangeres fra Søndag 7.juli til Søndag 14. Juli i uke 28
Det blir lik rekkefølge som i 2018 : Modum og Sigdal, Kongsberg og Elverum

Annet
Are var til stedet og det ble da snakket en del om E- læringskurset, lisensiering og NMF sine
systemer.
Det ble kom en del forslag til forbedring av mange systemer som kan gjøre det enklere for
klubbene å få flere inn i sporten.
Eksempler på forbedringer:
E-læringskuret kan kortes ned og alt unødvendig matreale for en utøver kan fjernes, det bør
også bli mer grenspesifikt.
Det anbefales å lage videoer med kontrollspørsmål til slutt for de som ønsker det da mange
detter av på e-læringskurset
NMF sine sider og sas.nmf.no kan forenkles mye slik at man lett finner det man leter etter og
om man er ny skal det være lett å få informasjonen man ønsker, slik er det ikke i dag.
For å gjøre kostnadene for dette minst mulig kan man benytte seg av bachelor eller master
studenter i programmering/IT utdannelse. Det finnes mange Høyskoler som kan ta på seg
dette mot en liten sum penger og kanskje en vurdering av elevens arbeid mot at det skal
koste mye av et programmeringsselskap.

