
PRESSEMELDING                                                                                                           

Motorsportsesongen NMK Mesterskap Nord 2014       

NMK Mesterskap Nord er klar for sesong nr 2 i dette prøveprosjektet som gjøres i 

samarbeid og dialog med NMK og NMK Hastighetskomitè. Det er gjennomført 

evalueringmøte i okt. 2013 på sportsmøtet med Hastighetskomiteèn. Dette ble endringene 

etter sportsmøtet: 

I 2014 er det besluttet at disse klassene blir å få kjøre i NMK Mesterskap Nord. 

Bc Junior  Bc Åpen  Bc Damer  RcN 
 
Statutter fra Mesterskap Nord vedr. deling av bil - blir fortsatt å gjelde. Du/Dere kan dele 
bil i klassene bilcross i kvalik.løpene - men dette gjelder IKKE i finalen. Det var ikke flertall i 
klubbene for deling av bil i finalen, gjør oppmerksom på at det ikke er interimstyret i 
Mesterskap Nord som gjør regelendringer, det har vi ikke lovt til da dette er et statusløp, 
da går alle endringer, søknader etc til NMK Hastighetskomite.  Endringer iht. skriv om ble 
sendt ut 25.09-13. Denne sesongens siste frist for innspill fra alle klubber, som gjelder til ny 
søknad som må sendes frem til Hastighetskomiteèn blir 1.oktober 2014. Det vil si endringer 
i gjeldende statutter som da kan søkes om for gjennomføring av sesongen 2015. Kontakt 
Deres representant i interimstyret eller send inn til mail adresse - 
crossbabe77@hotmail.com. 
 
Alle må ha gjennomført 3 kvalik.løp i den gjeldende kjørte klassen - da er Du/Dere med 
videre til finalen, gjør oppmerksom på at dette blir å gjelde alle klasser. 
   
Kvalik.løp sesongen 2014 er følgende; 
       Uke 23               NMK Hålogaland 
       Uke 24  NMK Tromsø  

Uke 25  NMK Midt-Troms 
Uke 26  NMK Harstad 
Uke 27  NMK Bardu (Terminlistemøte for sesongen 2015) 
Uke 33  NMK Dyrøy 
Uke 36  NMK Tromsø - Finale Mesterskap Nord lørdag 6.september. 
      Landsfinale oppsett på finale gjennomføring. 
 

Vinnerene fra sesongen 2013 har fri startkontigent på ALLE kvalik.løp v/fremvisning av 

dokumentasjon. Dette gjelder i sesongen 2014 for Thomas Molund og Kjell Ivar Svendsen, begge 

fra NMK Dyrøy. Resultater vil bli offentliggjort på klubbenes nettside og NMK Mesterskap 

Nord sin Facebook side. 



Alle klubbene oppfordres til å sende representanter til landsmøte/sportsmøter, der heder og ære 

av vinnere i alle klasser fra hele landet er samlet til storslott premiegalla. Husk at disse kan 

representere sin klubb på møter som foregår en hel helg på høsten etter avsluttet bilsport sesong. 

 Interimstyre som skal være bindeleddet mellom klubber og støttende elementer. 
Representanter for klubbene i intrimstyret er: 
      Tor-Åge Tøsdal, Leder & kontaktperson HK 
      Lena Marie Nerli, sekretær 
 NMK Dyrøy   - Rune Johansen 
 NMK Midt - Troms  - Kent-Allan Stenslette 
 NMK Harstad   - Synnøve Kildal 
 NMK Hålogaland  - June Bruun 
 NMK Tromsø   - Truls Johnsen 
 NMK Bardu   - Tommy Bertheussen 
 Region  "Nordland"  -   Nina Rian, kordinator. 
 

 
Finalen gjennomføres lørdag, med bankett på lørdagskveld.  
Klubbene står fritt til å gjennomføre alternative løp på søndag. Når det gjelder det 
økonomiske rundt gjennomføringen så står hver klubb selv ansvarlig for dette på lik linje 
som et vanlig løp. Besluttet av alle klubbenes styre. 
 
NMK Tromsø arrangerer Mesterskap Nord finalen lørdag 6.september. Blir storslott 
bankett i telt som rommer 300 pers., med god mat og levende musikk i området nær 
banen, i gang avstand. Bankett komite: Truls Johnsen, Kine Martinsen og Roy Ove. 
Dusj og sanitæranlegg er det som er på klubbhuset, men det blir oppgradering av 
sanitæranlegg. Løpsleder for finale løpet er en som sitter i styret i HK og var løpsleder på 
landsfinalen. Blomstersermoni blir etter endt løp, men selve premieutdelingen blir på 
banketten med heder & ære. 
Deltakerene har banketten inkludert i startavgiften: 
Junior: 500,-     Åpen & Damer: 700,-   RcN: 800,- 
Andre som vil være med på banketten: 300,- pr. pers 
 

 

Vi i NMK Mesterskap Nord, ønsker alle en riktig fin og fartsfylt motorsportsesong – i 

og med NMK familien i motorsports Norge. 


