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NMSBF BERETNING 2021 

 

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 2021 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.  

 

Anskaffelser 

 

Fra 2020 «En Wordpress basert løsning ble benyttet til nye hjemmesider. 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.  « 

Utviklingen av sidene er stadig i bevegelse , siden skal pdd være oppdatert med alt av relevant 

informasjon. 

Det er noe mangler i «klubber» ifm informasjon om klubbene. 

 

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

bruksanvisninger, resultater etc ligger tilgjengelig». 

 

Oppgradering av tellesystemet ble ikke oppdatert i 2021. 
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Terminliste 2021 

• NC 1 : 31.Juli – 01.August SRCBK Indre Kydlandsvatnet 

• NC 2 : 14.Aug – 15.Aug SMBK Vatnebuvann 

• NC 3 : 04.Sept – 05.Sept BRCBK Drammen Camping 

• NC 4 : 24.Sept – 25.Sept ØMBK Sæbyvannet 

 

 

 

NC - deltakelse 

 

Til tross for noe optimisme og håp om å kunne arrangere flere løp tifdlig våren 2021 måtte 

Norgescupen utsettes med en alternativ terminliste. Ref. årsmøtereferat 2021   

 

Iht regelverket tilfredsstiller 4 runder det minimumsantall med løp som må til for å kåre 

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

 

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

økonomiske grunnlag for arrangørklubbenes avvikling av NC runder.  

 

Deltakelse internasjonalt 

 

 

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

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

situasjonen oppsto og utviklet seg utover i 2021.  

 

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.  
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