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Referat av innledende samtaler ang.Nordisk mesterskap. 20/10 og 21/10-17 

 

 

Tilstede: Flemming Kurdahl leder Quad SU/DMU og Stein Arild Wiik Hansen Quad 

arbeidsgruppe/NMF 

 

 

Følgende punkter ble tatt opp: 

 

#1 Antall runder. Det er enighet om at vi forsøker å få til 2 runder i Danmark og 2 i Norge.Blir 

det mulighet for en runde i Sverige vil det i så fall bli en bonusrunde. 

 

#2 Når skal rundene arrangeres ? Dk har muligens sin Terminliste klar før nyttår mens den 

Norske ikke er klar før etter nyttår.Det er imidlertid enighet om at vi bør arrangere de Nordiske 

rundene utenfor turistsesongen så godt det lar seg gjøre med hensyn til ferge priser.Man må 

også passe på at det ikke går EM runder samtidig som NM runder.Så fort Terminlister er klare 

utveksles disse mellom landene. 

 

#3 Hvilke klasser kjører Nordisk ?.Danmark ønsker å kjøre Nordisk i alle klasser.I Norge er det 

ikke aktuellt for barneidretten,men det kan bli manuell telling.I Danmark blir det konsekvent 

kjørt med transponder.Det finnes heller ingen ren dameklasse i DK. 

 

#4 Pris påmelding.Det bør være en fast pris.På Elgane opererte vi med 2 påmeldinger..en for 

Nc og en for nordisk.For 2018 bør vi lage en samlet TR slik at vi har en enkelt påmelding.Det vil 

i norge likevel bli en pris for de tellende klasser og en rimeligere pris for barne idretten.Hva 

prisen skal være i norge bør vi bli enige om på MSK i sammarbeid med klubbene.Danmark har 

samme pris for alle klasser ? 

Både i Danmark,Norge og Sverige bør det oppfordres til at man oppretter utenlandsk utøverprofil 

i de land man melder seg på til løp i. 

 

#5.Det bør så tidlig som mulig ses på hvilke fergemuligheter man har til de aktuelle løp samt 

hvilke muligheter for rabatt ordninger det er mulig å få til mellom løpene i de respektive land. 

 

#6. Trenings samlinger.Det planlegges treningsamlinger i vinter/vårsesong både i Norge og 

Danmark(Muligens også Sverige)Disse vil være åpne for alle som vil være med fra alle land.Her 

vil det være fint å ha med Overnattings og evt ferge muligheter i innbydelser/Invitasjoner. 

 

#7.Undertegnede fikk også tatt en prat med Sune Levander og faren hans.Disse 2 er med i den 

delen av svensk quadracing som det fortsatt er litt liv tilbake i.Sune sier det er 2 klubber som 

kan være aktuelle for en Nordisk runde i Sverige( Han har pratet med de).Den ene er Alvangen 

og den andre er Westom.begge banene har grei standard men det er Alvangen som er nærmest 

en A bane.(Tror også det var her det var Nordisk i 2011...)Felles for begge klubber er nok at de 

vil ha en slags økonomisk garanti før de tar på seg oppgaven.Vi må prate litt videre med Sune 

for å se hva det kan bli til her. 

 

 


