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Agenda:
1. Oppsummering av NMF konferanse (Per Gudding)
2. Oppsummering av NMK konferanse (Kjetil Tveitdal)
3. Planlegging av kommende sesong for sjåfører i 1. divisjon, 2.divisjon og barn
Hvordan kan vi forberede oss for kommende sesong
Hva kan klubben bidra med / hva kan sjåførene bidra med?
4. Rekruttering og barn / Lisenskurs
5. Info dugnad (Vedlegg)
6. Eventuelt

Møtereferat:
1. Oppsummering av NMF konferanse (Per Gudding / Walther Johansen):
Løp for 2012 (500 ccm):
NM individuelt tildelt Kristiansand (Kvalifikasjon til NM / usikkert om det blir en eller to runder)
NM par tildelt Elgane
NM lag tildelt Riska
Liga 1. div - 7 lag - 10 runder (Elgane stiller med to lag)
Liga 2. div - 5 lag - 5 runder.
Liga 3. div - Strøket
Arrangeres i Kristiansand:
Liga 1. div x 2
Liga 2. div x 1
NM Individuelt
Nytt - teknisk for 2012:
Ny bakskjerm blir påbudt, gjeldende fra neste år!

Annet:
Røking forbudt i depot og på banen ved gjennomføring av løp
Stengt depot under løp / Det diskuteres hvilke løp dette skal gjelde for, eventuelt betalt inngang
Gul hjelmfarge skal kun være gul (gul og sort er ikke lov)!
Det blir påbudt med luftgjerde fra 2014
Fremtidig fokus på Speedway i NMF:
NMF setter Speedway som et satsningsområde årene fremover!
Det er et ønske om at Speedway skal på TV (egen eliteserie).

Gjennomføring av treninger 2012:
NMF - Treninger fra 2012 skal gjennomføres mer løpslikt.
Vi må gjennomføre effektive, samla treninger for å tilfredsstille NMF’s ønske.
Dette vil gjøre oss til bedre Speedwaykjørere!
Treningstider som 2011 (Tirsdag og Lørdag)
_________________________________________________________________________________
2. Oppsummering av NMK konferanse (Kjetil Tveitdal / Erik Olsen):
NMK Mesterskap – Det er et ønske om å arrangere dette for barn (dette må vi prøve å få til)
Speedweekend - NMK ønsker å hjelpe oss med å arrangere dette for tre grener.
Dette vil gjelde for Cross, ATV og Speedway. Dette er et viktig i forhold til rekruttering.
For å få dette til, må vi etablere et samarbeid med Cross’en.
Det er mulig å søke NMK om pengestøtte i denne forbindelsen.
_________________________________________________________________________________
3. Planlegging av kommende sesong for sjåfører i 1. divisjon, 2.divisjon og barn:
Hvordan kan vi forberede oss for kommende sesong…
Skal vi reise til Danmark og kjøpe dekk, så har vi det klart til neste år?
Hvor mange dekk kommer vi til å bruke neste år:
Grovt estimert for Liga:
1. div: 30 dekk
2. div: 15 dekk
45 x 380 kr = 17100 kr,+ Dekk til individuelle løp….?
Norske priser er 650 kr pr. dekk, så her er det penger å spare!
Dette får vi til sammen i løpet av Høsten! 
Peter har også sagt at han kan være behjelpelig med å få opp dekk til Norge.
Hva kan klubben bidra med / hva kan sjåførene bidra med?...
Tom’s forslag om en kontrakt med kjørerne er positivt.
Det er kommet gode innspill til småjusteringer her. Erik / Tom jobber videre med dette.
_________________________________________________________________________________

4. Rekruttering og barn / Lisenskurs:
- Tilstede på trening / Konsekvent på gjennomføring
- Flere folk / større apparat
- Vi må få Micro
- Syklene må virke og være tilgjengelige på alle treninger
- Kjetil ønsker å bli sjef for 80 banen. Dette er ønskelig å fremmes som et forslag på styremøte.
- Noen må få i gang et apparat på den store banen (personer). Det er viktig at kjørerne tar med seg
venner og kjente som kan være med å bidra til godt gjennomførte treninger.
- Vi trenger flere lagledere (minimum 1) for 500 ccm.

Lisenskurs i kjelleren til Erik / Walther holder kurs / Erik ordner, og kommer med info om dette.
Hvis det er andre som er interessert, så gi beskjed til Erik!
- Ine
- Glenn
- Andre til Tom
- ”Gutten i vågsbygda”

5. Info dugnad (Vedlegg):
Informert – Mail fra Tom
_________________________________________________________________________________
6. Eventuelt:
Godt forslag:
Sesongstart 2012 – Speedwaytrening i Danmark til Påske for 500ccm, 125 ccm og 80ccm
Dette gjorde vi før, det var knallgøy!




HOSK ?
HERNING ?
BROVST ?

