
Kommentar l protokoll
Grunnet uordringer med 
vedtakene under årsmøtet vil vi 
kommentere at stemmeopptellingen 
under viser følgende: 
Vedtak 1 var godkjent
VVedtak 2 var ikke godkjent 

Stemmene som teller for vedtak 2 
telles sammen med stemmene “mot.  



Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Budsjett 2021
Godkjennelse av budsjett 2021

Styrets innstilling
Vi har som mål å gjennomføre dommerseminar i år og dette er en stor post på 
utgiftssiden ref budsjettet. Det er derimot beregnet en egenandel fra alle deltakerne slik 
at estimerte utgifter blir 45000,- 

Note 1; med forbehold om Covid-19 situasjon og avviklingsalternativ for NM.

Note 2; Med forbehold om Covid-19 situasjon 

Note 3; Støtte gitt fra NRL til NKK 

Note 4 ; Ett styremedlem er etterbetalt for 2020 i januar 2021. 

Forventet overskudd for regnskapsåret 2021 kr 1900,-

Vedtak
Godkjennes

Antall stemmer for: 80
Antall stemmer for vedtak 1: 80
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Saker fra medlem - 5a Forslag til endring av gjennomføring av  NM-Inale
Begrunnelse for endring: 

Dagens system med kun èn runde i NM gir et visst preg av tilfeldighet og «»aks/. 
Eliteklassen i  rallylydighet har rundt 150 ulike mulige skiltæskiltvariasjoner. En bane 
inneholder opp til 22 skilt. Det  er Norges beste ekvipasje som skal kåres. Da bør 
deltagerne testes utover gjennomføring av èn  enkelt bane, med de begrensninger som 
ligger i det. Ved å ha et sammenlagt resultat over to runder  kårer man en vinner som 
viser høyt nivå gjennom to tøTe baner, og viser dermed at den behersker  en større andel 
øvelser. Det er viktig at Norgesmestertittelen henger høyt og at konkurranseformen 
i  NM får testet ekvipasjenes evne til stabilitet, i tillegg til topp-prestasjon. Ved å kjøre 
motsatt  resultatliste som startrekkefølge blir søndagens runde en uhyre spennende 
aTOre, som også tester  deltagernes evne til å tåle press.

DEÅÅE FØRESLHS VEDÅAÅÅ AV HRSMIÅEÅ: 

 



Ekvipasjene må sende inn 3 resultater i oXsiell eliteklasse for 3 forskjellige dommere 
i eget skjema til  Norsk Rallylydighetsklubb. Det vil vOre 35 plasser tilgjengelig for 
forhåndskvaliJsering.  

FØRPHNDSKVALUFUSERUNG EÅÅER DAGENS REGELVERK 

DUREKÅE KVALUFUSERUNG: 15 plasser som kvaliJserer seg på fredagens eliteklasse. 
De 15 beste i  klassen, som ikke allerede er kvaliJsert på andre måter, går videre 
til Jnalerundene. Dersom det er  fOrre enn 15 (som ikke er allerede kvaliJsert) som 
kommer gjennom fredagens klasse, går de  resterende plassene til reservene fra 
forhåndskvaliJseringslista. 

DELÅAKERBEREÅÅUGELSE: Punden må vOre over 18 måneder og vOre registrert i NKK, 
NØ" eller  annet register godkjent av NKK. Eieræ handler må vOre medlem av NKK og 
vOre enten norsk  statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i 
Norge (jf. folkeregisteret).  

KLASSEUNNDELUNG: Det konkurreres etter NKKs rallylydighetsregler i elite klasse. 

GcENNØMFIRUNG NM-FUNALER 

Lørdagens oXsielle eliteklasse (åpen for alle) teller som første runde i NM-Jnalen. De 
50 ekvipasjene som er kvaliJsert for Jnale går til slutt, og dømmes av samme dommer. 
Klassen premieres som en  ordinOr klasse. U tillegg lages en egen resultatliste over 
NM-Jnalistene. De tre beste premieres.  

Søndag er det (uoXsiell) hovedJnale. Startlisten er omvendt resultatliste fra lørdagen, 
slik at de  beste går til slutt, uavhengig av størrelse. Pinder reguleres forløpende. 
Resultater fra lørdag og  søndag slås sammen og utgjør resultatlisten for NM. Ved 
likeplassering er det søndagens tid som er  gjeldende. Ungen individuell premiering for 
søndagens løp.

éØENG ÅREGNUNG

Lørdag dømmes ekvipasjene av èn dommer, maks poengsum er 200. Ved disk lørdag, 
får man fortsatt  gå andre runde søndag, men får da med seg 0 poeng fra fredagens 
løp. Søndagens løp dømmes av 2  dommere, og begge dommernes poeng teller, maks 
poengsum søndag er derfor 400. Åotalt maks  poengsum i NM-Jnalene er 600. 

FUNANSUERUNG ØG ANDRE DEÅALcER

Finansiering blir likt som foregående år. Det koster 500kr å delta i søndagens Jnale. 
De  forhåndskvaliJserte betaler dette på forhold, etter listen er klar. De som kvaliJserer 
seg fredag, må  betale via vipps innen fastsatt tid fredag kveld. Lørdagens eliteklasse 
er viktig for  sammenlagtresultatet, men kjøres som en vanlig klasse, med standard pris. 
Deltagerne er selv  ansvarlige for å melde seg til denne klassen, så samme måte som man 
må melde seg på til klassen  som gjelder som kvaliJsering fredag, dersom man ikke er 
forhåndskvaliJsert. Dersom en deltager  som er kvaliJsert for Jnale ikke har meldt seg på 
lørdagens klasse, kan denne stille på søndag, men  starter da med 0 poeng. Ørganisering 
av stevnet blir altså likt som tidligere år, med fullt oXsielt  stevne fredag og lørdag, mens 
kun NM-Jnale går søndag.  

 



Med vennlig (og veldig engasjert) hilsen Karianne cohansson

Styrets innstilling
éå årsmøte 2020 ble det vedtatt kvaliJseringsregler og prøveform for 
Norgesmesterskap gjeldende for to år. Gjeldende regler gjelder for NM 2021 og 2022. 
Ny revidering og vurdering av NM er åpent for endring på årsmøte 2022.

Videre ønsker styret at planleggingen for årets NM skal gjøres ut ifra gjeldende 
prøveform og kvaliJseringsregler og at dette bør prøves ut under NM2021 før man 
vedtar endringer i form og kvaliJsering. Styret ønsker at klubbens medlemmer får med 
seg erfaringer på hvordan denne metoden fungerer, i vurderingen av hvordan prøveform 
og kvaliJsering til NM skal se ut fremover.

Med begrunnelse i dette mener styret at det bør stemmes Ukke godkjent  på dette 
forslaget. Styret vil sørge for at denne saken fremmes på nytt på årsmøte 2022 som en 
styremeldt sak med åpning for innspill i forkant av årsmøte.

6kke godkjent

Antall stemmer for: 59
Antall stemmer for vedtak 1: 24
Antall stemmer for vedtak 2: 35
Antall stemmer mot: 18
Antall blanke stemmer: 14
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Saker fra styret
Saker fra styret

Styrets innstilling
Ungen saker fra styret

Vedtak
Godkjennes

Antall stemmer for: 51
Antall stemmer for vedtak 1: 51
Antall stemmer for vedtak 2: 0
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 25
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Valg av revisor
Revisor: Anne Rese

Vararevisor: Beate Kjellaugsdatter Fossem 

Rollene velges for 1 år.

 




