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NMF REGION ØST 

2016 

 

 
Styrets sammensetning 

 

Styret har siden regionstinget 03.03.2016 bestått av: 

 

Leder:   Geir Øyen    Enebakk Motorsportklubb 

Nestleder:  Kristine Dohn    Rakkestad Motorsportklubb 

Styremedlemmer: Mary-Ann Westbye   Hobøl Motorklubb 

Bente Sandem    Oslo Motorsportklubb 

   Fred Jansberg    NMK Aurskog Høland 

   

Ungdomsrep.:  Espen Jansberg   NMK Aurskog Høland 

 

Varamedlemmer: Per Owe Andersen   Trøgstad Trial 

   Per Christian Skoglund  Oslo Outboardklubb 

   Elin Vandevjen   Asker Trial Klubb 

Sekretær/ regnskap: 

   Trygve Johnsrud   NMK Follo 

 

 

 

 

Styrets arbeid 

 

Det er i årsberetningsperioden avholdt 8 styremøter og det er behandlet i alt 66 saker med 

underpunkter. 

 

Styret har fordelt arbeidsoppgavene mot idrettskretsene, klubbene, grenmiljøene og de 

administrative oppgaver. 

 

Regionens oppgaver har vært godt fordelt med representanter fra mange av grenene. Vi savner 

fortsatt representanter fra radiostyrt. Responsen fra klubbene fremdeles sterkt varierende. 

Regionens egen hjemmeside og facebook side, brukes jevnlig for å lettere få ut informasjon. 

All kursinformasjon med invitasjoner og påmeldingsskjemaer ligger her. Alle møtereferater blir 

også lagt på egen hjemmeside i tillegg til å bli sendt NMF sentralt. 

 

Regionens satsingsteam i trial har nå over lengre tid gjort ett meget godt arbeid. 2016 ble heller 

ikke noe unntak. Teamet har hatt enda en proff sesong, og utøverne har også gjennom hele 2016 

vist seg frem. Det er produsert en flott powerpoint presentasjon av teamet. 
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Team Region Øst Motocross og Enduro har hatt jevnt med treninger og samlinger, og utøverne 

har hatt god progresjon i sitt arbeide. Dette vises veldig godt under testene de jevnlig har på bl.a. 

rundetider. 

 

Klubber 

 

Regionen har i 2016 fått beskjed om at to klubber ikke har fulgt opp medlemsregistreringen, og 

vil bli satt under administrasjonen i fylket, men vi vet det har blitt jobbet godt, og at problemet 

løser seg. 

 

Det er totalt 36 klubber i regionen i følge listene fra NMF sentralt. 

 

 

Representasjon 

 

Regionens delegater under motorsportskonferansen på Gardermoen var Geir Øyen MX, Mary-

Ann Westbye trial, Bente Sandem RR, Kristine Dohn ATV, og Fred Jansberg på Enduro. En 

nyoperert Per Christian Skoglund kom og representerte under offentliggjøringen av det nye 

legatet på båt. 

Trygve Johnsrud representerte forbundets lovutvalg og drag MC. 

 

Mary Ann Westbye og Per Owe Andersen har vært på alle møter i RØT. 

Geir Øyen har vært med på noen treninger i MX og Enduro Teamene. 

 

 

Aktiviteter 

 

Det er avholdt regionsmesterskap i trial. 

 

Innen trial har det vært gjennomført trenings og rekrutterings samlinger i regi av Region Øst 

Trial. Det har vært trial jentesamlinger. 

 

Regionen har gjennomført to kurs for utdannelse av aktivitetsledere og sikkerhetsledere 

motorsykkel, med god deltagelse på våren, (25 og 26 stk), og svært god deltagelse på høsten, (32 

og 30 stk). Det ble også avholdt et trener 1 kurs med 6 deltagere.  

Regionen avholdt siste helgen i januar den årlige kurshelgen, og utdannet nye funksjonærer innen 

tekniske kontrollanter, stevneledere og jury-B hadde kun en påmeldt og ble avlyst.  

NMF Region Øst MC Touring Education ble gjennomført også i 2016, med 15 deltagere. 

 

Sportslig 

 

Regionens utøvere har utmerket seg med flotte plasseringer både nasjonalt og internasjonalt. 

Flere av regionens klubber har stått for store nasjonale og internasjonale stevner og mesterskap. 

Dette spesifiseres i grenenes årsberetninger. 
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