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REFERAT
ÅRSMØTE 2007, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

Sted: Flycafeen, Tønsberg
Dato: 3 mars 2007
Tilstede:

Formann:
Sekretær:

Kjell Gunnar Noddeland
Tore Hilde

(KGN)
(TH)

Østfold MBK:

Leif Rasmussen
Kjell Vidar Hansen

(LR)
(KVH)

Buskerud RCK:

Rune W. Olsen

(RWO)

Sørlandets Modellbåt Klubb

Jørn Markset

(JM)

Kristiansand MBK

Magne Bjørnestøl
Helge Haugen

(EB)
(AB)

Bergen HRT

Håkon Bøthun

(HB)

Lindesnes MBK

Kjell Gunnar Noddeland

(KGN)

1) GODKJENNING AV INNKALLELSEN
Innkallelsen ble godkjent uten innsigelser.
TH ble enstemmig valgt som referent.

2) ÅRSBERETNING
Årsberetningen ble presentert og opplest av formann KGN. (vedlagt)
Sesongen 2006 har vært et fantastisk år for NMSBF.
Etter år med planlegging var tiden kommet og VM var i gang. Ikke bare ble VM en kjempe
suksess arrangementmessig, men også resultatene på banen ble bedre enn de fleste kunne
drømme om.
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Spesielt imponerene var våre 3 juniorer i FSR-O3.5. Karin Arnesen tok Sølv, Robin Løvdal
ble nr 5 og Jostein Smidt ble nr 6. NMSBF gratulerer så meget over imponerende innsats.
Årsberetningen ble godkjent uten innsigelser.

Styret bemerket at web-master Stein Tumert gjør en kjempejobb med forbundets hjemmeside,
Stein har hatt dette i flere år og NMSBF har virkelig en hjemmeside som fungerer. Stein har
også hatt ansvaret for VM-2006 siden, og har stått for både selve siden samt en vesetlig del av
innholdet som ble lagt inn fortløpende både før og under VM-2006. Stor takk til Stein
Race-rapporter med bilder som er klubbenes ansvar å sende til Web-master har ikke fungert i
hht. gjeldende regler for innlevering av dette. Her må det gjøres forbedringer i 2007. Det er
arrangørklubbenes ansvar å påse at bilder samt en enkel rapport blir innsendt. Se eget punkt
under ”innsendte saker”

3) REGNSKAP 2006

Regnskapet for 2006 er høyst ekstraordinert i og med at NMSBF arrangerte VM-2006 på
Strandefjorden.

VM-2006 regnskap.
VM hadde totalt inntekter på kr 280 111,50. Totale kostnader var kr 319 048,00. Totalt for
VM-2006 ble det et underskudd for NMSBF på 38 936,50. Av inntektene var kr 52 691,50
ført i regnskapsåret 2005. Av kostnadene til VM var kr 51 224 ført i regnskapsåret 2005.
Underskuddet på kr 38 936, 50 var selvfølgelig ikke ønskelig. Men det må tas med i
betraktingen at inkludert i dette tallet har NMSBF fått flunk nytt tellersystem og
racemanagement system. I summen er også inkludert flunk ny startklokke. Det må også
bemerkes at av totale inntekter på kr 280 111, 50 kom kun kr 79 389 fra startkontingenter.
Resten kom fra sponsorer, T-skjorte salg, lotteri, tilbakeføring av oppsparte fonds etc.
VM-2006 regnskapet er korrekt ført, men er litt mangelfullt på korrekte bilag fra selve
arrangementet. I lys av det særdeles vellykkede arrangementet må vi konkludere med at
”gjort er gjort, og spist er spist”, og godta sluttsummen.
Alt i alt må vi si oss fornøy med VM regnskapet, tatt i betraktning alt det nye utstyret NMSBF
nå er i besittelse av.
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Ordinært regnskap 2006
I 2006 hadde NMSBF ordinære inntekter på kr 25 515. Ordinære kostnader i 2006 var kr 14
354 Ordinært resultat for 2006 var kr 11 161.
Ved inngangen til 2006 var beholdningen i Klokkefondet kr 13 456. Kr 10 000 ble overført
til VM-2006. Beholdning i klokkefondet pr 31/12-2006 var kr 3 456.
Ved inngangen til 2006 var beholdningen i Navigafondet kr 14 489. Kr 15 000 ble overført til
VM-2005. Beholdning i NAVIGA fondet pr 31/12-2006 var minus kr 511.

Bankbeholdningen eks. Klokkefond og Navigafond var pr 1/1-2006 kr 41 270,68.
Bankbeholdning pr 31/12-2006 var minus kr 12 972,04. Total beholdning inkl fonds pr 1/12006 var kr 69 215,68. Total beholdning inkl fonds var pr 31/12-2006 minus kr 10 027,04
Det vil si at NMSBF må få inn medlemskontingenter for 2007 for igjen å ha en positiv total
beholdning.

Regnskapet ble godkjent av styret.
Styret bemerket at regnskapet var ryddig og greit ført, og takket kasserer HB for en god
innsats i 2006.
Styret besluttet at budsjettet for 2007 for ren drift skulle ligge på samme nivå som inntekter
og kostnader for ordinær drift i 2006.

4) VALG AV FORMANN OG STYRE
Det forelå ingen alternative forslag til nytt styre. Sittende forman, kasserer og sekretær
indikerte at de var villig til gjenvalg i 2007, dersom fokusen for året er å få gjennomført
norgescup og at aktiviteten ellers kan holdes på et enkelt nivå.
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Styret i NMSBF for 2007 består da av følgende (forutsatt at klubbkontingenten betales):
Formann:
Kasserer:
Sekretær:

Kjell Gunnar Noddeland
Håkon Bøthun
Tore Hilde

ØMBK:

Harald Ekkjestøl
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Buskerud RCK
Sørlandet MBK
Kristiansand MBK
Bergen HRT
Lindesnes MBK
Allmost Racing
Sandnes RC Båtklubb
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Rune W Olsen
Morten Kløvfjell
Helge Haugen
Frode Lundgren
Kjell Gunnar Noddeland
Kenneth Riisa
Eirik Engevik

5) TERMINLISTE 2006

Følgende terminliste ble vedtatt for sesongen 2006:
NC-1

12-13/5

Sæbyvannet

ØMBK

NC-2

16-17/6

Vatnebuvatn

SMBK

NC-3

25-26/8

Tveitavatnet

BHRT

NC-4

15- 16/9

Damtjern

BRCK

NC-5

6 - 7/10

Sæbyvannet

ØMBK Note1

Note1: Det tas forbehold mot lav vannstand. Løpet blir da flyttet til et annet sted. Beskjed vil
bli gitt i god tid.

6) INNSENDTE FORSLAG
Da flere av klubbe hadde sendt inn like forslag samt av andre praktiske årsaker ble ikke
forslagene behandlet i den rekkefølge de sto oppført fra klubbene. Referatet gjenngir den
rekkefølgen sakene ble behandlet på møtet.

:
Premiering av beste klubb i Norgescuppen.

Det var foreslått å ha en egen klubbkåring etter endt NC.
Vedtak:
Det ble besluttet å premiere beste klubb i NorgesCupen basert på antall oppnådde NorgesCup
poeng. Premien skal være en vandrepokal. Det det første året fikk initiativtakeren, BRCK,
ansvaret for gjennomføringen, som innebærer:
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Innkjøp av vandrepokal
Skrive en epistel og legge ut på forbundes web-side.
Gjennomføre utregningen etter endt sesong.

Forbundets webforum
Forbundets webforum har vært hacket en del ganger, og noen ganger koster det penger og få
det opp igjen. Dette har vi ikke råd til.
Vedtak:
Det ble derfor besluttet å legge ned forumet på forbundets webside. Isteden lages en link fra
forbundets side til www.radiostyrt.no. Her er det eget båt forum allerede.

Race rapport.
Tross pålegget om å levere inn race rapporter har klubbene vært alt for dårlig til dette i 2006.
Vedtak:
I 2007 gis det 100 ”bonus-poeng” i Klubbkonkurransen til de klubbene som leverer inn race
rapport.
Rapporten skal:
-

Innleveres til Webmaster senest før neste NC-runde, eller etter 3 uker.
Være på minimum 150 ord.
Inneholde minimum 2 bilder.

Det er klubbformennenes ansvar å påse at rapporten innleveres slik at ”bonus poengene” kan
innhentes.

En ekstra bøye i offshore klassene
Forslag om å ha en ekstra bøye langt ut etter bøye 3 som skal rundes en gang i hvert heat.
Avstemning: 4 mot, 2 for.
Vedtak:
Forslaget var interresant, men har for mange konsekvenser. Forslaget ble avslått.

Opplæring av dataoperatører
Pr i dag er det kun et par mann i Norge som kan det nye systemet godt nok til å kunne
håndtere det. Det var ønske om at også flere i de lokale klubbene skulle kunne læres opp til å
kunne kjøre systemet.
Espen Haugen, som har kjørt systemet på de fleste NC rundene samt under hele VM var
innvitert til årsmøtet for å gi en oppsummering av erfaringene med systemet.
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Espen ga en kort erfaringsrapport. I grove trekk har systemet fungert særdelse bra. Softwaren
ser nå ut til å være fri for bugs.
Softwaren kan gratis lastes ned fra BBK’s hjemmeside for demobruk. Hver klubb må derfor
ta initiativet til å laste ned softwaren of prøve seg frem. Espen og Kjell Gunnar sa seg
begjelpelige med å assistere, men husk at disse to er ingen vanlig ”help-desk”. Videre må de
gis opplæring under kjøring av NC-runder.
Det var ønske om at klubbene selv skulle kunne sette opp konkurransene. Da systemet også
har en database med alt av historiske data som blandt annet benyttes til utregning av NC total
vil det være katastofalt om denne ”surres til”. KjellGunnar tar defor oppdateringen av
systemet i 2007. Deretter ses det an, basert på sesongens opplærings program, om klubbene
selv kan gjøre jobben med å sette opp racene.

Sikkerher på brygga
Ved 10 offshore båter på brygger som ikke fult ut holder minstemål har det vist seg at
sikkerheten ikke blir tilstrekkelig.
Det var derfor foreslått å redusere antall båter til 8.
Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt å opprettholde max 10 båter, men å ha større focus på sikkerhet, og
at bryggene har den foreskrevne minimumsbredden.

Oppdatering av releverket.
Fra flere klubber var det foreslått en oppdatering av de norske heatracingreglene - slik at de
stemmer overens med de offisielle NAVIGA-reglene.
Dette betyr antagelig ingen endringer i praksis ved løpsavviklingen, det er kun for å få teksten
i reglementet til å stemme overens med måten vi praktiserer og tolker reglene på i dag.
Vedtak:
Jørm Markset tilbød seg å gjøre en gjennomgang av det norske regelverket spesielt med tanke
på offshore. Regelverket må oppdateres i hht NAVIGAS regelverk samt de avvikene vi
praktiserer i Norge pr idag.
Forslaget skal fremlegges formann på første NC runde.
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Premiering i NC runder og i NC totalt.
Premiene i NC rundene er ofte store og ikke videre dekorative. Det var derfor forslag om å
kun ha diplomer i hver NC runde og heller ha en større og mer bruksvenlig premie etter end
NC.
Avstemning: 3 for, 3 mot. Formannen benyttet seg ikke av dobbeltstemmen.
Vedtak:
Styret vurderte ideen som god men vanskelig gjennomførbar slik den var fremlagt.
Det ble besluttet å bearbeide forlaget videre i 2007 for mulig implementering i 2008.

Utover dette ble det henstilt til klubbene å kjøpe inn mindre pokaler i NC rundene.

Økning av maks tillatt motorvolum i Zenoah klassen.
Da det har kommet en nyere type Zenoah motor, type 260, på markedet som både er
rimeligere og lettere tilgjengelig var det forslag om å øke maksimum tillatt sylindervolum i
Zenoah klassen fra 23,8 til 25,5 ccm.
Avstemning: 4 for , 1 mot, 1 avsto fra å stemme.
Vedtak:
Maks tillatt sylindervolum i Zenoah klassen økes fra 23,8 til 25,5 ccm.

Forslaget om motorkontroll av Zenoah faller derfor inntil videre bort.

3/3-2007
TH.
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Årsberetning 2006
Sesongen 2006 har vært et fantastisk år for NMSBF.
Etter år med planlegging var tiden kommet og VM var i gang.
Ikke bare ble VM en kjempe sukkse arrangementmessig, men også resultatene på banen var jo bedre enn de
fleste kunne drømme om.
Spesielt imponerene av våre 3 juniorer i Fsr-O3.5. Karin Arnesen tok Sølv, Robin Løvdal ble nr 5 og Jostein
Smidt ble nr 6. Undertegnede gratulerer så meget over imponerende innsats.
Resultater senior ( finalister)
Fsr-H3.5
Sølv
Kjell Gunnar Noddeland
7 plass
Tore Hilde
Fsr-H7.5
Guld
Kjell Gunnar Noddeland
6 plass
Rune Olsen
7 plass
Tore Hilde
Fsr-H15
Guld
Bronsje
6 plass

Kjell Gunnar Noddeland
Haakon Bøthun
Frode Lundgren

Fsr-O3.5
Guld
Rune M Andersen
6 plass
Kjell Gunnar Noddeland
Fsr-O7.5
Sølv
Jørn Markset
5 plass Rune M Andersen
8 plass Ole Bjørn Tjugen
Fsr-O15
Guld Rune M Andersen
Fsr-O35
5 plass Leif Rasmussen
6 plass Leif Ellingsen

NMSBF gratulerer alle med flotte resultater.
VM 2006 ble etter det jeg kan se en kjempesukse.
Alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått fra utlandet bekrefter også dette.
Dette med at alle var positive fra dag 1 av arrangementet var avgjørende med at vi lykkes.
Jeg kan ikke begynne å remse opp alle som var med på å få dette til, men benytter denne sjansen til å takke alle
som hadde noe med VM å gjøre ”tusen takk for innsatsen”.
Tusen takk for flott innsatts til organisasjonskomiten også.
Det som ikke var fult så bra var at utgiftene ble større enn forventet og inntektene mindre enn forventet.
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På utgiftsiden for eksempel skulle Naviga ha penger som ikke vi viste de skulle ha, før under VM. Kommer
tilbake til dette under økonomi.
Alt i alt så er jeg fornøyd med tingenes tilstand da jeg ikke kan se at NMSBF skal ha noen større utgifter i
kommende år, nå som vi har 2 startklokker og et race mangment system som er i topp stand.
Norgescupen har også denne sesongen fungert veldig bra etter min mening.
Får en del tilbakemeldinger på at vi kjører NC rundene etter regelverk som ikke samsvarer med det folk leser på
nettsidene våres. Kan jo si meg delvis enig i dette. Vi for se hva som blir utfallet av dette til etter årsmøtet.
En av grunnene til at vi har stor suksses med NC rundene er jo at vi har klubber som alltid stiller opp og er
positive.
Spesiell stor takk til Kristiansand, for deres innsats i 2006.
Buskerud bør ha en gjennomgang av seg selv før 2007 racet. Det kunne hvert bedre i 2006.

Norgesmestrene for 2006 ble:
Fsr-H3,5
Fsr-H7,5
Fsr-H15
Fsr-O3,5
Fsr-O7,5
Fsr-O15
Fsr-O22
Fsr-O35

Kjell Gunnar Noddeland LMBK
Kjell Gunnar Noddeland LMBK
Kjell Gunnar Noddeland LMBK
Rune M Andersen SMBK
Jørn Markset SMBK
Rune M Andersen SMBK
Magne Bjørnestøl KMBK
Ole Bjørn Tjugen ØMBK

NMSBF gratulerer.
2007
Det er nok en gang en viktig sesong. Nye norgesmestere skal kåres, men også viktig for de som har planer om å
kjøre VM i Leno Italia 2008.
2007 er kvalifiserings sesong for dette.
30 juli til 5 august 2007 går prøve VM i Leno.
Jeg håper at vi ikke legger en NC runde i denne helgen da det er flere som skal ned dit for å forberede seg for
VM i 2008.
Info og påmelding : http://www.navimodel.it/

Økonomi\Regnskap 2006.
Regnskapet for 2006 er høyst ekstraordinert i og med at NMSBF arrangerte VM-2006 på Strandefjorden.
VM
VM hadde totalt inntekter på kr 280 111,50. Totale kostnader var kr 319 048,00. Totalt for VM-2006 ble det et
underskudd for NMSBF på 38 936,50. Av inntektene var kr 52 691,50 ført i regnskapsåret 2005. Av kostnadene
til VM var kr 51 224 ført i regnskapsåret 2005.
Underskuddet på kr 38 936, 50 var selvfølgelig ikke ønskelig. Men det må tas med i betraktingen at inkludert i
dette tallet har NMSBF fått flunk nytt tellersystem og race management system. I summen er også inkludert
flunk ny startklokke. Det må også bemerkes at av totale inntekter på kr 280 111, 50 kom kun kr 79 389 fra
startkontingenter. Resten kom fra sponsorer, T-skjorte salg, lotteri, tilbakeføring av oppsparte fonds etc.
VM-2006 regnskapet er korrekt ført, men er litt mangelfullt på korrekte bilag fra selve arrangementet. I lys av
det særdeles vellykkede arrangementet må vi konkludere med at ”gjort er gjort, og spist er spist”, og godta
sluttsummen.
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Alt i alt må vi si oss fornøy med VM regnskapet, tatt i betraktning alt det nye utstyret NMSBF nå er i besittelse
av.
Ordinært regnskap 2006
I 2006 hadde NMSBF ordinære inntekter på kr 25 515. Ordinære kostnader i 2006 var kr 14 354 Ordinært
resultat for 2006 var kr 11 161.
Ved inngangen til 2006 var beholdningen i Klokkefondet kr 13 456. Kr 10 000 ble overført til VM-2006.
Beholdning i klokkefondet pr 31/12-2006 var kr 3 456.
Ved inngangen til 2006 var beholdningen i Navigafondet kr 14 489. Kr 15 000 ble overført til VM-2005.
Beholdning i NAVIGA fondet pr 31/12-2006 var minus kr 511.

Bankbeholdningen eks. Klokkefond og Navigafond var pr 1/1-2006 kr 41 270,68. Bankbeholdning pr 31/122006 var minus kr 12 972,04. Total beholdning inkl fonds pr 1/1-2006 var kr 69 215,68. Total beholdning inkl
fonds var pr 31/12-2006 minus kr 10 027,04
Det vil si at NMSBF må få inn medlemskontingenter for 2007 for igjen å ha en positiv total beholdning.
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Forman
Kjell Gunnar Noddeland
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