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Helge Anfinsen ønsket velkommen til Songdalen.
1. Ingen kommentarer til dagsorden.
2. Helge A er møteleder og Oddbjørn B referent.

3. Oppsummering av 2001 sesongen.
Stort sett bra, dersom arrangør ønsker bistand er alle positive til å bidra.

4. Nordiske regler er nye for denne sesongen.
God og enkel oversikt.
Fra 2002 foreslås at klassen NM for ungdom, pkt. 4. skal utgå.
Pga ulike lisenssystemer må det endres på ordlyden i pkt. 7 – lag.
Det inntas aldersbestemmelser som harmonerer med individuelle klasser for å presisere
hvem som kan delta.
Jury skal presiseres bedre i pkt. 1.1.1.
Det foreslås at juryleder ikke skal være fra arrangørlandet.
For 2001 skal lagresultat beregnes for 3 beste sammenlagt (avvik fra VM)

5. VM og EM søknader for 2002.
Norge og Finland har sendt søknad.
AM opplyser at det er for få søknader til arrangementene i 2002.
Datoer for EM avventes pga usikkerhet for VM.
Mulighet for at det kan bli i august (10/11 og 17/18)
Det skal markedsføres bedre at EM også har en internasjonal klasse som er beregnet for
førere som er ferske og som ikke besitter ferdighetene til mesterskapsklassen.
Nivå tilsvarer ca klasse A i Norge og Sverige.

6. Nordisk mesterskap i 2002.
-

finale i Sverige i august – forslag 24/25-8

forslag om at Dannmark tar første runde i mars – før den første EM-runden
Finland – forslag om 8-9/5
Norge i mai – forslag 11/12 – 18/19.
Indoor; Norge arrangerer i Kristiansand 6-7 april
Finland og Sverige er usikker, det arbeides med å få det inn på messe i
Stockholm
Denne type arrangement betegnes som Nordisk indoor cup
Landskamper – ingen planlagt

Treningssamlinger – felles for unge førere – 15/16 år. Gi godt treningstilbud og.
samtidig knytte gode relasjoner mellom utøverne – gi trygghet og mulighet for å
delta på løp i de nordiske landene.
Legges opp med felles innkvartering, bespisning etc. – for eksempel samling i
påska 2002 – onsdag til søndag.

7. Nordisk møte i 2002
I Sverige sammen med nordisk runde – møtet legges til lørdag kveld.

8. Eventuelt.
TDN – Finland har ikke meldt på lag til årets mesterskap.
SML har kjøpt inn ny vandrepokal for lag. Den som har vunnet pokalen flest ganger i løpet
av 5 år får pokalen til odel og eie. Dersom 2 land er likt – ett år til.
Det settes så opp ny vandrepokal etter samme prinsipper.
De nordiske landene bør øke fokus på kvinnetrial – sterk oppfordring fra AM – som gjerne
er medspiller i dette arbeidet.

