
Referat NMSBF årsmøte, 15. feb. 2020, Arendal. 

 

Til stede: Jan Smidt, Richard Andreassen, Jørn Markset, Kristin Løvdal, Stian Bamle, Tove Hansen, Are 

Kvisberglien, Helge Haugen, Rudi Arnesen, Dag Venheim, Hendrik Skistad, Øivind Skretting, Ole-Bjørn 

Tjugen.  

Saker: 

1) Godkjenning av innkallingen: 

Møtet godkjente innkallingen enstemmig og konstituerte seg selv. 

 

2) Årsberetning: 

Formann Jan Smidt la frem årsberetningen og de viktigste aktivitetene i race-sesongen 2019. 

Han fremhevet spesielt at alle norske deltakere i Polen-EM fikk EM medalje! Det ble også 

kommentert fra flere av Polen deltakerne at det utviklet seg en følelse av «Resten mot 

Norge» ang. lydmålinger som ikke var rett utført og dermed resulterte i diskvalifisering av en 

norsk deltaker. Formann Jan Smidt sendte i ettertid en formell klage til styret i IMBRA. Denne 

feilen ble umiddelbart korrigert da FSR-V klassene ankom. Det kom også kommentar på at 

førere med godkjent dommersertifikat får en unødvendig stor belastning med å være innkalt 

til dommere på brygga, som IMBRA må underrettes om og ta hensyn til i VM i Italia 2020. 

Kommentar fra Sandnes RC Båtklubb er at det er vanskelig å skaffe seg informasjon. På 

nåværende tidspunkt har ikke NMSBF en fungerende hjemmeside. Jan Smidt repliserte at det 

er en plan på å starte arbeidet med å utvikle en ny hjemmeside 2020. 

 

3) Regnskap: 

Tove Hansen la frem regnskapet for 2019, som ble godkjent. 

De mest relevante tall fra oversikten: 

 

Sum inntekter:  40.239,00 

Sum utgifter:  47.111,00 

Resultat:  -  6872,48    

Beholdning:  57.032,66 

 

Underskuddet skyldes i hovedsak innkjøp av et strømaggregat på kr 11.542,- 

 

4) Kommentarer ang. underskuddet 2019 og for å midlertidig dekke inn kommende utgifter 

2020:  

Vi må regne med ekstra store utgifter til ny hjemmeside hvor vi trenger ekstern hjelp. Vi må 

ha inn nye ressurspersoner som kan starte arbeidet, og i mellomtiden må vi leie inn ekstern 

hjelp, som anslagsvis vil koste 10-15.000,- 

MyRCM fornying og oppgradering av rundetellersystemet vil også føre til ekstra utgifter.  

Vedtak:  

- Førerlisensen på seniorer økes fra 400,- til 500,- juniorer betaler halvparten, 250,- 

- Forbundsandelen på startkontingentene økes fra kr 30,- til 50,- 

- Videreføres: Klubbens årlige medlemsavgift til NMSBF: kr. 500,- 

- Videreføres: Startkontingent pr fører/klasse: Senior kr. 150,- Junior kr. 75,- 



 

 

 

5) Valg til styre:   

Formann Jan Smidt varslet at han ønsket å tre ut av formannsjobben og også som IMBRA 

styremedlem for H og O seksjonen, men at hvis medlemmene insisterte på det ville han stå 

et år til i begge vervene. Richard Andreassen sa seg villig til formannsjobben fra 2021, men at 

han ble med som trainee-formann 2020. Richard Andreassen får i 2020 mye jobb med å 

utvikle hjemmesiden og oppdatering av rundetellersystemet. Han vil da formelt kunne bli 

valgt til NMSBF formann 2021. Jan Smidt påpekte hvor viktig det var for Norge og H og O 

seksjonen å ha en representant i IMBRA-styret fra Norge for H og O. Ole-Bjørn Tjugen sa seg 

villig til å avløse Jan Smidt i IMBRA vervet, i 2022 og da i løpet av VM 2020 sammen med Jan 

Smidt bli introdusert for IMBRA medlemmene og gjøre seg kjent med vervet og de andre 

lands representanter. Det er imidlertid ingen automatikk i at Norge kan videreføre en plass i 

styret ved å opprettholde sitt kandidatur. Mange land ønsker å få representasjon og fremme 

sine saker. Som det nå ser ut er det FSR-V seksjonen som prioriteres høyest. 

Konstituering: Tove Hansen videreføres som regnskapsfører; Richard Andreassen trer inn 

som sekretær 

 

6) Terminliste: 

Ingen endringer: Tentativ terminliste vedtatt. Terminlisten lagt ut på FB 16. Feb 

NC 1 25-26/4 Vatnebu / SMBK 

NC 2 22-23/5 Økseløsund/Sverige 

NC 3 13-14/6 Sæbyvannet / ØMBK 

NC 4 5-6/9 Drammen Camp / BRCBK 

NC 5 25-26/9 Vatnebu / SMBK 
 

7) Fordeling av arbeidsoppgaver: 

Domene og nettside (NMSBFs infoside): Richard Andreassen har fått ansvar for å sikre 

domenet til NMSBF og fått tilbud om samarbeid fra Jostein Smidt. Richard Andreassen har 

mandat til å bruke inntil kr 15.000,- til dette arbeidet og rapporterer til styret. Det vil ta tid å 

opprette en ny side og hente alt historisk stoff fra den gamle siden til den nye. 

 

Oppdatering av programvare i dekoder: Dette må oppgraderes. Gammel programvare er 

utdatert. Vi har for mye nedetid pga. mangelfull oppdatering. Oppdatering må gjøres i løpet 

av 2020.  

Heat oppsett: Morten Hatlevoll er interessert i å fortsette med begge oppgaver. 

Vedtak: Oppdatering gjennomføres. Transpondertype MyLaps RC4 Hybrid anbefales. (Se også 

pkt «Salg av transponder» lenger ned i pkt. 7) 

 

Raceprogram – Kompetanse: Richard Andreassen (RA) skriver en manual for kjøring av 

racene. RA tar seg av løpspåmeldingene og sammenlagtresultatene. 

Det publiseres resultater umiddelbart etter hvert race. 

Det er viktig at hver arrangørklubb stiller med kunnskap til å betjene raceprogrammet for å 

sikre minst mulig nedetid og omstarter.  



Vedtak: Arrangørklubbene stiller med tre stk kompetente til å kjøre og drifte heat. Små 

klubber må stille med minst en person. 

 

Klokkeansvarlig: Klokka må digitaliseres, men dette blir ikke klart til NC 1. Vi fortsetter inntil 

videre med den klokka vi har. På sikt vil dette bli digitalt og ev. også trådløst med 

fjernkontroll. 

 

Medlemslister: Ansvarlig: Tove Hansen 

 

Sikkerhetsansvarlig: Hendrick Skistad 

Sammenlagtlister: Ansvarlig Richard Andreassen 

 

Salg av transponder: Ingen ansvarlig utpekt. Alle får selv ansvar for å skaffe seg egnede 

transpondere. MyLaps RC4 Hybrid anbefales. 

 

Materiell og eiendeler: Utstyr forsvinner og blir rotet bort/ ikke lagt på rett sted. 

Klubbformennene gir fra seg og tar imot utstyret i hver klubb og må sørge for at alt utstyr er 

med og ligger på rett plass. 

Are Kvisberglien er materiellansvarlig. 

 

Pokaler til hvert NC løp og norgescuppokaler: Nåværende ordning fortsetter. I tillegg ser 

SMBK på muligheter til å lage fremfor å kjøpe premier 

 

Hall of fame: Vil bli utvidet til flere enn de tre som nå er der.  

 

Internasjonale mesterskap: Formann Jan Smidt fortsetter som før som kontaktperson og som 

teamleder. Jostein Smidt hjelper til med å publisere resultater og informasjon. 

 

VM-klær: Ingen ansvarlig utpekt. Nye juniorer og seniorer som ikke har vært i VM tidligere 

tar kontakt med Sarpsborgfirmaet  Patrioten.no og handler selv klærne man måtte trenge. 

 

8) Sak IMBRA VM 2020: Det blir ingen ny forsering av dommerkurs-virksomheten. Jan Smidt tar 

en prat med IMBRA om at vi fra Norge har hatt en for stor dommerbelastning i VM og EM og 

at det må tas i betraktning ved neste VM. 

 

9) Innsendte saker: 

 

E-post fra Morten Hatlevoll vedr raceadministrasjon og programvare: Behandlet under 

fordeling av arbeidsoppgaver – se referatets pkt 7. Tilleggsspørsmål om laserskriver i 

dommertårnet skulle byttes ut, men det ble vedtatt å ikke gjøre det ennå. 

 

Fra ØMBK: 

O-35 klassen: Ole-Bjørn Tjugen (OBT) redegjorde for ideer for hvordan vi kan hindre en 

IMBRA nedleggelse av klassen i 2022 med å gå for å øke kubikkbegrensningen og tillate twin 

motorer som er kommersielt tilgjengelige, og med båtskrog som er mer eller mindre 

identiske med de vi kjørte med i O-35 for noen få år siden da 35cc motorer fortsatt ble 

produsert.  OBT viste frem et eksempel på en ny 61cc twin (inline)motor.  Kommentar fra 



Sandnes RC båtklubb   er ønske om høyere grense for volum slik at det var mulig for de som 

ønsker å bygge 4 sylindret inline motorer å kjøre i den fremtidige klassen.  

Formann Jan Smidt la til at han i lengre tid har kommunisert med IMBRA styret og har fått 

gehør hos president Ian Folkson om at vi fra Norge skal få demokjøre inline- og twin-båter i 

en pause der for å vise at O-35 klassen har livets rett hvis vi bare gjør fornuftige endringer av 

motorspesifikasjonene.  

Vedtak: Inline og to-motors båter tillates å kjøre i O-35 klassen i løp i Norgescupen, uten at 

det beregnes norgescup-poeng. Foreløpig er det ikke definert noen begrensninger, men 

dette vil ev komme på plass 2021 når man har høstet erfaring på hvordan disse båtene 

fungerer. 

 

Antall bøyer i svingene: Vedtatt at vi skal gå tilbake til praksisen med tre bøyer i svingene da 

vi anser det som unødvendig med 5. Det er tatt inn i regelverket for Norgescupen. I IMBRA 

sammenheng vil det bli 5 bøyer. 

 

Sikkerhet på brygga: Det må gjøres noe med at båter havner på brygga og sikkerheten 

generelt for førere og publikum slik at ikke sporten kommer i total miskreditt hvis en båt 

skulle kjøre på land. 

Vedtak: Jobbe med sikkerhetsansvarlig for å finne gode løsninger. 

 

Båter som man ikke klarer å stoppe: IMBRA regelverket her, som vi følger, er klart og må 

håndheves. Dommer skal diskvalifisere førere av båter som ikke kan stoppes. 

 

Håndtak/slepekrok: Vedtak: Alle båter må ha det i de 4 største O-klassene, dvs 0-15, 

Standard Zen, O-27 og O-35. Båter som ikke har det kan bli idømt startnekt. Løpsledelsen i 

hver konkurranse i Norgescupen kontrollerer pålegget som er tatt inn i regelverket. 

 

10) Eventuelt: 

Vedtak: OTB ratifisert og innført som offisiell Norgescupklasse. 

Formann Jan Smidt informerte om oppdatert IMBRA regelverk og oppfordrer alle førere til å 

sjekke endringene på iMBRA sin nettside imbra-racing.com. F eks om håndheving av 

penalties i de enkelte seksjonene (nye lister) samt at maksgrensen på lyd nå formelt er øket 

til 85 dB, slik som den i realiteten har vært praktisert. Dette er derfor ingen liberalisering av 

grensene, og gule og røde kort gis som før. 

Heatlister i VM offentliggjøres heretter først etter registreringen.  

 

Sandnes RC Båtklubb  opplyste om og viste bilder fra deres nye kjøreplass en halv times 

kjøretur syd for Sandnes.  

 

 

 

Referent: 

Ole-Bjørn Tjugen. 

 

 

 

 

 


