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NMSBF BERETNING 2020 

 

NMSBF skal som nasjonalt forbund tilrettelegge for medlemsklubbenes aktiviteter rettet mot 

modell speedbåt racing. Årsmøtet fastsetter hvert år retningslinjer for virksomheten i 

kommende racing sesong. Denne beretningen er i all hovedsak en beskrivelse av hvordan 

årsmøtets vedtak er fulgt opp. 

 

Etter årsmøtet ble resten av 2020 preget av Corona/Covid19 virusets spredning, både 

nasjonalt og internasjonalt. Hvordan det rammet modell speedbåt racing beskrives i noen grad 

i fortsettelsen av denne beretningen. 

 

Regelverk 

 

I tillegg til det internasjonale (iMBRA) regelverket gjort gjeldende som det nasjonale er det 

tidligere også supplert med et norsk særreglement som ivaretar forhold som falt utenfor ifm 

overgangen. I årsmøtets behandling ble følgende lagt til i særreglementet:  

 

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 Nor-

gescupen. I IMBRA sammenheng vil det bli 5 bøyer. 

 

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

Standard Zen, O-27 og O-35.  

 

OTB ratifisert/vedtatt innført som offisiell Norgescupklasse. 

 

Anskaffelser 

 

Årsmøtet 2018 besluttet å få fortgang i å få på plass en ny og moderne programvare for race 

oppsett og administrasjon, og en oppgradering med virkning ila kommende sesong ble vedtatt 

på årsmøtet 2020. Imidlertid ble sesongen svært amputert pga Corona/Covid19 slik at 

oppgraderingen ikke ble gjennomført. 

 

Gjenoppretting av domenet og tilgang for ny webmaster til nettsiden nmsbf.org har vært en 

tung prosess som i praksis viste seg umulig å få gjennomført. Årsmøtet 2020 besluttet derfor å 

etablere en ny web side. Årsmøtet erkjente at det vil ta tid å hente alt historisk stoff fra den 

gamle siden til den nye. Richard Andreassen påtok seg ansvar for å sikre domenet til NMSBF 

og gitt mandat til å bruke inntil kr 15.000,- til dette arbeidet.  
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En Wordpress basert løsning ble benyttet. Enkelt oppsett, lett å navigere i, oversiktlig meny, 

enkel å oppdatere. Ekstern hjelp ble ikke benyttet og intet av de bevilgede inntil 15.000,- ble 

forbrukt.   

 

«Norsk Modell Speedbåt Forbund nettsider er fult oppdatert», «Alt av påmeldingsinfo med 

bruksanvisninger, resultater etc ligger tilgjengelig», annonserte R Andreassen på Facebook-

siden til NMSBF den 31.juli. NMSBF er Richard stor takk skyldig.  

 

 

Norgescupen 

 

Årsmøtet vedtok en terminliste med 5 løp for sesongen 2020.  

 

- NC 1 ble rammet av den første Corona/Covid 19 smittetoppen og kansellert.  

 

- NC 2 skulle ha vært arrangert i samarbeid med svenskene i Oxeløsund som en 

kombinasjon av et internasjonalt løp (iMBRA League + Åpent Nordisk) og nasjonale 

runder i henholdsvis det norske og svenske cupmesterskapet. Situasjonen i Sverige og 

karantenebestemmelser ved innreise til Norge resulterte i kansellering av NC 2. 

 

- Før St. Hans hadde den først smittebølgen lagt seg og mange tiltak knyttet til den 

samfunnsmessige nedstengningen var hevet. Fram mot fellesferien ble det vurdert 

mulig å arrangere løp og Østfold Modellbåt klubb (ØMBK) inviterte til race 4-5 juli.  

 

- 8-9 august arrangerte Sørlandets Modelbåt klubb(SMBK) løp på Vatnebuvann under 

de rådende bestemmelser vedr begrensninger i størrelse på menneskemengder.  

 

- Iht vedtak på årsmøtet 2020 og som ledd i Norske ambisjoner om å videreutvikle den 

største Offshore klassen internasjonalt (fremfor nedleggelse av nåværende O-35) ble 

det avsatt tid under begge NC runder til en demonstrasjon/oppvisning av skrog- og 

motorkombinasjoner som kan erstatte bortfall av de fleste konkurransekraftige 35 ccm 

motorene. 

 

NC - deltakelse 

 

Til tross for noe optimisme og håp om å kunne arrangere flere løp utover høsten viste det seg 

at regionale og lokale smitte topper samt en ny nasjonal smittebølge stoppet all ytterligere 

aktivitet i Norgescupen. Løpet avviklet 8-9 august var rett i forkant av myndighetenes 

innføring av nye begrensninger og tiltak for å redusere smittespredning. Resten av de 

programmerte løp ble kansellert.  

 

Iht regelverket tilfredsstiller ikke kun to runder det minimumsantall med løp som må til for å 

kåre nasjonale mestere. Antallet påmeldinger og deltakere var redusert ift erfaringer fra 



 
www.nmsbf.org 

 

 

tidligere sesonger pga tilbakeholdenhet og varsomhet ift smittespredning. Uten en nøyaktig 

opptelling kan det anslås at det var et tyvetalls deltakere på de to løpene, litt under på det 

første og litt over på det siste, med en kjerne på om lag 15 førere som deltok begge steder.  

 

Årsmøtet 2020 vedtok å øke Forbundsandelen på startkontingentene fra kr 30,- til 50,-. 

Pga lav deltakelse og restriksjoner forbundet med kiosksalg var det imidlertid en svikt i det 

økonomiske grunnlag for arrangørklubbenes avvikling av NC runder. Styret i NMSBF 

besluttet på forslag fremsatt 26.juli å ettergi kravet om startkontingent for 2020 sesongen.  

 

Deltakelse internasjonalt 

 

 

Hverken løp i iMBRA League for Hydro- og Offshoreklasser eller det planlagte 

Verdensmesterskap i Italia ble gjennomført som konsekvens av hvordan Corona/Covid 19 

situasjonen oppsto og utviklet seg utover i 2020.  

 

Komiteen i iMBRA har besluttet å avvente arrangørens endelige vurdering av om en  

utsettelse av VM i Gonzaga(Italia) til August 2021 er gjennomførbar eller om VM må utsettes 

ytterligere til det kan arrangeres i Polen i 2022. Dersom det blir VM i 2021 vil fordelingen av 

norsk kvote for deltakelse være videreføring av uttaket som ble gjort til mesterskapet som ble 

avlyst i 2020. Blir det VM i polen i 2022 må årsmøtet i NMSBF 2021 ta stilling til om 

sesongen 2021 skal legges til grunn, om et ekstraordinært uttaksløp skal arrangeres dersom 

2021 sesongen blir amputert, eller om det opprinnelige uttaket til VM 2020 fortsatt skal være 

gjeldende.  

 

 

 

   


