SPORTSMØTE 2018
19.-21. oktober
Farris Bad, Larvik
https://farrisbad.no/
NMK inviterer til sportsmøte og premiegalla for alle våre klubber, komiteer og medlemmer.
Årets arrangement finner sted 19-21 oktober på Farris Bad i Larvik, og vi ser frem
til en hyggelig helg ved et av Nordens flotteste spa-hotell.
Våre komiteer vil i løpet av kort tid presentere program for sine grenmøter som vil
foregå lørdag.
Fredagen vil vies til klubbdrift hvor både lovverk, nytt medlemssystem, funksjonærer og
reell klubbdrift vil være i fokus. Fredagens program vil gå i seksjoner utover
ettermiddag/kveld hvor klubber og medlemmer kan delta på det som er ønskelig.
Lørdag kveld skal alle premie- og prisvinnere for året 2018 hedres. Dette gjøres
i kombinasjon av god mat, dyktige konfransierer og god musikk.
Vi håper dere har anledning å delta med oss denne helgen!:-)
PS: Det anbefales å melde seg på raskt da romkapasiteten raskt blir fullbooket.

Viktig informasjon:
Det er 16 års grense i spa.
Alle NMKs gjester får badetøy inkludert i bookingprisen
https://farrisbad.no/spa/badetoy-pa-farris-bad/
Spabehandlinger anbefales bookes i god tid for arrangementet.

Link til påmelding:
https://norskmotorklubb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=YpsA
Jg&sc=7b8a44fb-c32e-487f-9d08-edcb0f455f60
Påmeldingsfrist: 16.09.
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FORELØPIG PROGRAM FOR HELGEN:

Torsdag 18. oktober
18.00-22.00
Mulighet for innsjekk for de som kommer torsdag (Rom/frokost)

Fredag 19. oktober
06.30-10.00
Frokost
10.00 -12.00

NMK sekretariat åpent i møterom Fresje
Salg av NMK artikler

NMK's Klubbdag - Kildesalen
Her kan klubbene velge seksjoner som er interessant og nødvendig for deres klubbdrift.
13.00 – 14.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klubbdrift
Viktig informasjon til klubbene:

Hva innebærer det å være en NMK Klubb
Medlemskap
Årshjul
Nettside
Kommunikasjon
Varslingsrutiner
Momskompensasjon
Forsikring

14.00 – 15.00

Gunnar Martin Kjenner (lovverk)

Kjenner er NMK's juridiske rådgiver. Han har mer enn 30 års erfaring som advokat for Idretts-Norge.
Han har hatt ulike tillitsverv i idretten, blant annet som formann i Ski- og fotballklubben Lyn og som
medlem og leder av lovutvalg på krets- og forbundsnivå. Han er også fagsjef ved Norges
Idrettshøgskole. Fra 1995 til 2015 var Kjenner spilleragent med lisens fra FIFA og fra Norges
Fotballforbund. Kjenner har vært redaktør for fire utgaver av Idrett og Juss.
Kjenner har også med seg sin siste utgitte bok om lovens fortolkninger som kan anbefales våre
klubber. Denne er mulig å kjøpe under arrangementet.
15.00 - 15.15

15 min Pause

15.15 – 16.15

StyreWeb – nytt medlemsregister for klubbene fra 2019

16.15 – 16.45

30min pause

16.45 – 17.45

Instruktørkurs funksjonær –NMK- Send inn navn på deltakere på
post@nmk.no
15 min Pause

18.00 – 19.00

Ordet er fritt. Spørsmål/dialog med NMK Hovedstyret.

11.30-15.00

Lunsj for de som har bestilt dette
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17.45 – 18.00

15.00-20.00

Innsjekk direkte hos NMK (Rom tilgjengelig ved NMK's innsjekk fra kl 15.00)
Obs: All innsjekk skal foregå hos NMK, ikke hotellets resepsjon.

17.00

Lyskurs i regi av NBF – påmelding gjøres til NMK via post@nmk.no
Du mottar da en bekreftelse på påmelding på mail.
Husk å oppgi navn og lokalklubb.
Kurset faktureres fra NBF i etterkant.
Alle som skal betjene lys (Racekontroll)under arrangement fra 01.01.2019 skal
ha gjennomført oppdateringskurs. https://bilsport.no/oppdatering-avracekontroll-lisens/

18.00-22-00

Middag buffet

Lørdag 20. oktober
07.30 - 11.00
Frokost
09.00 - 10.00

Innsjekk NMK for de som ikke gjorde dette fredag

10.00 - 11.30

Åpning av årets sportsmøte - Plenum
 Foredrag av Trine Grung

Blogger, digital kursholder og digital coach/rådgiver

Trine Grung er en kvinne som våger å være ærlig, direkte og engasjerer med veldig personlige
foredrag. Hun er uredd det å dele fra livets opp og nedturer, og har en egen evne til å engasjere
publikum.
Hun er tidligere programleder for NRK P3, TV Norge og Radio Norge og er kjent som en av landets
første bloggere. Hun har vært Norges eneste gjest hos Oprah Winfrey hele to ganger og er en av
landets fremste på digital nettverking.
Mest av alt er Trine opptatt av å lære bort og engasjere publikum, noe hennes antall følgere i sosiale
medier gjenspeiler. Trine holder foredrag på norsk.
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11.30

Diverse innlegg
Tildeling av sommercuper 2019
Tildeling av Landsfinaler 2019/2020

Grenvise møter (program fra komiteene blir presentert 1. uke i september)
Salg av NMK artikler
Hastighetskomiteen: Kildesalen
Rallykomiteen: Ellevilla
Racing komiteen: Mølen
Driftiingkomiteen: Bibalo
Formel K komiteen: Rakke
Mckomiteen: Stavern
Seniorklubben: Hammerdalen
Hovedstyret: Boardroom
Sekretariat: Fresje

12.30 – 13.00
13.00 - 13.30

Lunsj hastighet
Lunsj ytterligere komiteer

13.00(13.30)

Grenvise møter fortsetter

19.00

Premie/Prisutdeling /Bankett m/konfransier Ove Stuveseth og Ole Halvor
Fossum samt bandet Ubudne gjester
Antrekk: Pent
Det blir musikk i lokalet etter middagen.

Meny:
Forrett:
Røkt ishavsrøye
Grillet ytrefilet av okse
Creme Brulee
Barnemeny (opptil 12 år):
Hamburgertallerken
Sjokoladefondante
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Søndag 21. oktober
0700-11.00
Frokost
10.00

11.00
10.00
10.00

12.00-15.00

Møte Landsfinalearrangører
NBF kurs:
Løpssekretærkurs- varighet til ca 16.00
Teknisk kontrollant – varighet til ca 16.00
Løpsleder/jury –varighet til ca 16.00
Disse kursene melder man seg på ved å sende mail til post@nmk.no.
Du mottar da bekreftelse på påmelding pr mail.
Husk å oppgi navn og lokalklubb.
Kurset faktureres fra NBF i etterkant.
Ønsker man lunsj må dette defineres i påmeldingen.

Lunsj for de som har bestilt det.

GRENMØTER LØRDAG:
Grenmøtetider Drifting
• 11.30 Presentasjon av komiteen
• 12.00 Oppsummering av sesongen 2018 og resultater fra NMK-medlemmer
• 13.00-13.30 Lunsj
• 13.30 grenmøte fortsetter – Evaluering av NMK Mesterskap og fordeling av disse
• 14.30 gjennomgang av reglement, info fra NBF, generell diskusjon rundt drifting
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Grenmøtetider Hastighet

11:30-12:30 Fortsette og diskutere litt mer rundt nettvett og #fairface
13:30-12:30 Presentere kval.løp
12:30-13:00 Lunsj
13:00 – 15:30 «Hvordan arrangere det perfekte billøp» og «Hva er det perfekte billøp
for den enkelte klubb»
Lage et panel med 5-6 personer som blir med og svare på spørsmål.
Viktig at klubbene forbereder seg litt på sine utfordringer som kan drøftes, men også gi gode innspill.
Vi vil med dette øke kvaliteten på alle mesterskap ved å lære av hverandre.
Grenmøtetider Formel K
10.00-11.30
11:30 – 13:00

13:00 – 13:30
13:30 – 17:00

Åpning og tildeling av NMK Sommercup 2019
Grenvise møter. Formel K – sal: Rakke
NMK Karting ønsker velkommen
NMK sommercup 2018 Oppsummering
NMK sommercup 2019 Innspill / Fremtid
Lunsj
NBF Kartingseksjon
NBF Behandling av innspill
NBF Fremme forslag om endringer
NBF NM/NC og Tildeling av NM 2019
Generelt

Grenmøtetider Rally
11:30 - 12:30
Sponsor- og Markedssjef i NBF Glenn Løvberg kommer og vil presentere NBF sin Mediestrategi 2019.
Dette innebærer bla. planene omkring NM.
12:30 - 13:00
Oppsummering av NMK Rallycup 2018
Tanker og innspill omkring cupen 2019
13:00 - 14:00
Lunsj/mingling
14:00 - 16:30
Vi ønsker representanter fra RALS velkomne, og har følgende punkter på agendaen:
Nytt Gr.H-reglement
Terminliste (antall NM-runder, små-cuper, løpsform)
Tidtakersystem
Hvordan kan samspillet/kommunikasjon,arrangør/deltaker/NBF/NMK bli bedre?
16:30 – 17:00 Oppsummering
Vi tar gjerne i mot forslag til temaer som ønskes diskutert, både fra utøvers, arrangørs –
eller funksjonær sitt ståsted. Send dette til undebakke@gmail.com
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Grenmøtetider Racing
Kl 11.30
Presentasjon av nye og utgående komitemedlemmer og komiteens oppsett for neste periode v/Arild
-

Oppsummering av sesongen 2017.
Rookie prisen
Short car
Racing

13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – Grenmøte fortsetter.
Informasjon fra NBF
- Nytt fra NBF
Hva er nytt for neste sesong. Regel endringer etc.
Presentasjon av Powerlog v/Christian Amdim
- NMK Mesterskap 2019.
Hva forventes, bør endringer gjøres
Nye/andre prosjekter som bør satses på av komiteen?
Eventuelt

Grenmøtetider MC
Kl 11.30
Presentasjon av komiteen
NMK mesterskap mx, enduro og andre 2019
Sommercuper 2019
Samarbeid med NMF
Lisenser og medlemskap
Eventuelt
Seniorklubben:
• 11.30 Presentasjon av klubben, ønsker og muligheter
• 12.30 Oppsummering av aktiviteter 2018
• 13.00-14.00 Lunsj
• 14.00 Møtet fortsetter, hva ønsker dere?
• 16.00 Generalforsamling med valg.
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