Bilsportkonferansen 2016

Vi ønsker velkommen til Bilsportkonferansen 2016. Møteplassen for alle som er en del av
norsk bilsport. For alle som både har erfaring å dele med andre og som er åpne for å suge til
seg inntrykk og ny lærdom. Møteplassen for de som sammen med andre ønsker å ta norsk
bilsport et skritt videre.
Med andre ord velkommen til inspirerende dager med både faglig og sosialt innhold.
Frist for påmelding er 14.10. 2016. Påmelding er bindende
Bilsportkonferansen 2016 arrangeres 21.-23. oktober på
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Sør Gardermoen
2060 Gardermoen
Konferansen vil i år ha fokus på behovet for klubbutvikling. Behovet for å rekruttere,
motivere og ta vare på frivillige funksjonærer. De frivillige er tross alt norsk bilsports største
ressurs.
Som gjesteforeleser i plenum har vi fått Tina Thörner. Tina er født og oppvokst med bilsport
og jobber nå som motivator, coach, foredragsholder m.m. blant annet i frivillige
organisasjoner, idrettslag etc., men også i næringslivet. Hun regnes også fortsatt som en av
verdens beste kvinnelige kartlesere.
Påmelding til konferansen
Program:
Fredag:
11.00 – 17.00 Kurs nye løpssekretær, løpsleder og jury
Lørdag:
10.00 Åpning i Plenum
13.00 Lunsj
14.00 Grenkonferanser (se hver enkelt grens program lenger ned)
Søndag:
10.00 – 13.00 Grenkonferanser fortsetter
13.00 Lunsj
Avreise

Bilcross
Lørdag vil det være fokus på arrangering av løp, funksjonærer osv. Seksjonen ønsker at
klubbene sender «nye» funksjonærer til denne delen da det ikke nødvendigvis kommer så mye
nytt på dette, men vi håper og tror at det har kommet nye funksjonærer som kan være med og
både få og gi innspill.
Søndag vil det bli en workshop samt rask gjennomgang av reglement.
Rallycross
Lørdag arrangørkonferanse
Søndag gjennomgang av reglement for Rallycross 2017. NM Bakkeløp idedugnad.
Dragrace
Lørdag; Drageraceseksjonen samling med invitert gruppe.
Søndag; Oppdatering av alle funksjonærer innen Dragerace. Dragerace seksjonen besluttet i
2014 at man skulle ha en samling i hver landsdel hvert 4 år, det startet med samling i MidtNorge i 2015, Nord-Norge i 2016, Sør/Vest-Norge i 2017 og Østlandet i 2018. I tillegg
kommer Bilsport konferansen hvert 2 år der vi tar opp aktuelle temaer for Dragerace som også
vil bli oppdatering. Håper at så mange som mulig kommer slik at vi kan utvikle sporten
sammen.
Formel-K
Lørdag; Arrangørkonferanse
Søndag; Reglement 2017

Offroad
Lørdag 22. oktober
Kl. 10.00
Felles opplegg i Plenum
Kl. 13.00
Lunsj
Kl. 14.00
Arrangørkonferanse.
(Alle Offroad arrangører inviteres til å delta med 2 deltaker, pliktig oppmøte for arrangører
som ønsker NC/NM runder.)
– innkomne forslag til regelendring 2017
– Rutiner rundt å arrangere løp.
– Datoer for terminlisten 2017
– Ny jurystruktur.
Kl. 16.00
Pause
Kl. 16.15
Offroad konferanse. (Plenumsmøte, alle velkommen.)
-Oppsummering av året 2016
-Ordet er fritt / spørsmål.
Kl. 19.00
Avslutte
Kl. 20.00
Middag
Søndag 23. oktober

10:00-12:00
13:00-15:00
Græsdal
13:00-15:00

Instruktør samling
Oppdateringskurs Løpsledere og Teknisk kontrollanter. Instruktør: Jahn R
Oppdateringskurs Jury. Instruktør: Bjørnar Henriksen

Rally
Lørdag; Arrangørkonferanse
Drifting
Lørdag; Arrangørkonferanse
Racing
Lørdag;
14.00 – 15.00 Arrangørkonferanse
15.00 – 18.00 Møter klassevis etter avtale
Eventseksjonen
Søndag;
11.00 – 13.00
Klubber får stadig nye henvendelser om å arrangere banedager, event m.m på sine anlegg.
Seksjonen går gjennom hva og hvordan ting skal gjøres for å kunne gjennomføre dette, og
hvilke muligheter som finnes.

