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Bærum, 04. november 2015 

 
Referat telefonmøte onsdag 4. november klokken 20.00 
 
Saksliste: 
23/2015 Norgesseriefinale 2015 
 
 
Vedlegg: 

 Ingen vedlegg 
 
Saker: 
 
20/2015  Norgesserien 2015 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 

Saksutredning: 
Norgesseriefinalen ble i år avlyst på grunn av tåke. Det ble forsøkt i 
samråd med arrangør og kutte ned på bane og momenter for å 
gjennomføre finalen, men dette var ikke mulig.  
 
Prøvenemnda diskuterer flere mulige løsninger. Det var jobbet med en 
løsning for å ordne finalen på Nursery finalen. Dette var dessverre ikke 
mulig.  
 
Det er ikke kontaktet noe før en eventuell løsning ses på.  
En løsning er å avslutte norgesserien nå uten finale.  
Det ble diskutert når en finale eventuelt skal avholdes hvis det skal 
avholdes en finale. Den 21-22. november ble diskutert som den siste 
aktuelle helgen å arrangere.  
Deltagere i finalen ble sett på geografisk. Der kommer 22 deltagere fra 
øst, 12 fra vest og 1 fra midt. 
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I regelverket står det at norgesserien består av en kvalifisering med en 
finale. Det ble diskutert hvordan det skal løses. Alle deltagere bør 
kontaktes for og eventuelt kunne kjøre finale.  
Hvis 80 % kan er dette forsvarlig. De aller fleste bør kunne delta.  
Økonomi og tilbakebetaling ble diskutert.  
Tapet til finalen bør dekkes opp.  
Premiering ble diskutert. Hvordan løses dette i forhold til om finalen 
avsluttes nå? 
 
Utøverne bør kontaktes om de ønsker å delta om finalen avholdes 21-
22. november.  
Prøven bør arrangeres i region øst, ettersom de fleste av deltagerne er 
fra region øst.  
 
Email sendes ut til alle deltagere, med påminnelse på SMS. 
 
Norgesserie 2015 
 
Det er som dere alle vet en vanskelig situasjon med avlysning av 
Norgesserie finalen i Telemark på grunn av tåke. Prøvenemnda jobber 
med en løsning for arrangering av norgesseriefinalen 21.-22. november.  
 
Har du mulighet til å delta denne helgen? 
- Ja 
- Nei 
 
Om svaret er nei 
- Jeg vil ikke 
- Jeg har ikke mulighet denne helgen 
 
Vi ser for oss at prøven eventuelt blir arrangert i Region Øst. 
Dersom flesteparten av førerne har anledning til å delta blir finalen 
gjennomført. Startkontigent som allerede er innbetalt blir ikke innkrevd. 
 Dette er under forutsetning for at en arrangør stiller seg til disposisjon 
for helgen.  
 
Svar sendes til ck@nsg.no innen 5. november klokken 17.00 

 
Med vennlig hilsen 
Prøvenemnda.  
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Vedtak: 
Mulighetene undersøkes videre, og resultatene av undersøkelsen 
gjennomgås i morgen. Nytt møte blir dermed bestemt for videre 
fremdrift.  

 


