
 

INDERØY MOTORKLUBB 
Hvordan bli medlem – Hvordan å begynne med motocross. 
 
Her en gjennomgang om hvordan du kan begynne med motocross, og hva som skal til. 
 

5 hovedpunkter: 
1. Bli medlem i NMF tilknyttet klubb. 
2. Lisens. 
3. Kjøretøybevis. 
4. Sikkerhetsutstyr 
5. Krav til kjøretøyet 

 

1 - Bli medlem 
Inderøy Motorklubb har flere typer medlemskap. 

• Støttemedlemskap for de som ønsker bidra og vise støtte til klubben. 
Støttemedlemskap gir ikke rett til å kjøre på banen, men man har b.l.a. samme 
rettigheter ved årsmøte som andre medlemmer. 

• Enkeltmedlemskap er for en person, og gir rett til å kjøre på banen m.m. Mrk. At hvis 
du er under 16 år så må også foresatte være medlem i klubb, og de må være til stede 
ved trening og konkurranser. Dere skal i så fall velge familiemedlemskap. 

• Familiemedlemskap er for foresatte og barn t.o.m. det året de fyller 19 år. 
 
For å melde deg inn, gå inn på klubbens hjemmeside http://inderoy-mk.com, klikk deg inn på 
”Bli medlem” som står i menyen til venstre og/eller nederst på førstesiden. Fyll ut all 
informasjon som det blir bedt om i skjemaet. I kommentarfeltet skriver du hvilken type 
medlemskap du ønsker. Ønsker dere familiemedlemskap må en og en skrives inn i skjemaet, 
så knytter vi dere opp i et familiemedlemskap ved godkjenning. Alle nyinnmeldinger blir 
behandlet manuelt, så send gjerne en epost til kasserer@inderoy-mk.com om at dere har meldt 
dere inn så går innmeldingen raskere. 
 

 
 



 

 
 

2 – Lisens 
Som førsteårs motocross utøver kan du velge om du tar et lisenskurs eller om du kjøper en 
lisens av aktivitesleder på banen. Lisenser som kan kjøpes på banen er: 

• Introduksjonslisens: Denne gjelder for en dag, og kan løses en gang for hver enkelt 
motorsport gren (for eksempel en gang for motocross, en gang for atv cross, en gang 
for trail o.s.v.) 

• Rekruteringslisens: Denne gjelder for en sesong, og kan løses en gang for hver enkelt 
motorsport gren. For å fortsette med f.eks. motocross må man ta et lisenskurs før neste 
års sesong. Lisenskurs holdes av klubben, og du vil som medlem motta informasjon 
om dette vi klubbens hjemmeside og den e-postadressen du registrerte ved 
innmelding. 

• Microlisens 5-8 år: Denne lisensen er for barn mellom 5-8 år. Første året kjøpes denne 
på banen hos aktivitetsleder, påfølgende år vil lisensen bli sendt til e-postadressen som 
ble registrert ved innmelding i klubben. Hvis du skal fortsette med motocross etter 8 
års alder må man delta på et lisenskurs som holdes av klubben. 

• Spesiallisens: Det er opprettet en egen spesiallisens for funksjonshemmede som kjører 
under et eget opplegg. Les mer om dette på http://www.motorsportforbundet.no under 
”Lisens & Forsikring/Lisensinformasjon” eller ta kontakt med klubben for spørsmål. 

 
Ang. lisenskurs så holdes disse av godkjente lisenskursholdere i klubben. I år med få 
kursdeltagere få kursdeltagere samarbeider vi med andre klubber med å holde kurs sammen. 
Du finner mer informasjon og lisenspriser på http://www.motorsportforbundet.no under 
”Lisens & Forsikring”. 
 

3 – Kjøretøybevis 
Alle kjøretøy som benyttes i aktiviteter i NMF, og som ikke er skiltregistrert (har hvite skilt), 
skal være registrert i NMFs kjøretøyregister. Fritatt for registering i NMF kjøretøyregister er 
barnesykler, men også disse må registreres hvis de skal brukes i nasjonal konkuranse eller 
dersom forsikringsordningen ønskes benyttet. 
Bestillingsskjema/øvrig info om kjøretøybevis finner du på 
http://www.motorsportforbundet.no under ”Lisens & Forsikring/Kjøretøybevis”. 

 
4 - Sikkerhetsutstyr 

• Bukse og langermet trøye i slitesterkt materiale. 

• Skulder, rygg og brystbeskytter (brynje). 

• Hjelm av godkjent type. 

• Kjørebriller 

• Knehøye lærstøvler 

• Hansker 

• All bekledning må være av flammesikkert materiale! 
 
Albue beskyttelse og nakke beskyttelse er ikke påbudt, men anbefales på det sterkeste! 
 
Se egen brosjyre for barn 5-12 år: 
Denne ligger på klubbens hjemmeside under ”Nyttige linker/barn/barnebrosjyre”! 
 



 

 
 

5 – Krav til kjøretøyet 
Kun godkjente kjøretøy kan benyttes:  

• Egen liste for godkjente kjøretøy barn 5-12 år (se ”Nyttige linker” på klubbens 
hjemmeside) 

• Øvrige, godkjent i.h.h.t teknisk reglement. Se ”Teknisk Reglement” som finnes under 
hver enkelt gren i (SR) Spesial Reglement: http://www.motorsportforbundet.no ”Jus 
& Reglement/motorsykkel/SR-Motocross”. 

 
 
 
 

 
ANDRE NYTTIGE TIPS 

 
 
TRENINGSTIDER 
Disse annonseres på klubbens hjemmeside. Endringer kan bli gjort på kort varsel hvis vær og 
baneforhold tilsier dette! 
 
NYTTIGE LINKER 
På klubbens hjemmeside er det lagt ut diverse ”nyttige linker” til høyre på siden. Disse kan 
være til god hjelp hvis det er noe du lurer på. 
 
HVORDAN KONTAKTE KLUBBEN 
På klubbens hjemmeside finner du telefonnr. og e-postadresser til de med forskjellige verv i 
Inderøy Motorklubb. Se under ”Styre/komite”. 
 
”KUN MEDLEMMER” 
Dette er et passord beskyttet område på hjemmesiden som er tilgjengelig for våre medlemmer. 
Inneholder alle styremøtereferat, årsmøtereferat og andre dokumenter som anngår klubben. 
Du får tildelt passord ved forespørsel som angitt på siden ”Kun medlemmer”. 
 

NB! 
Som medlem i Inderøy Motorklubb får du tilgang til NMF’s ”Medlem og 
Klubbnett” 
Du plikter å oppdatere og gjøre deg kjent med ditt medlemsområde, d.v.s. bytter du e-
post/tlfnr./adresse m.m. så er dette stedet hvor du legger inn ny informasjon. Glemmer du 
dette risikerer du at du ikke får tilsendt den informasjon du skal ha, det samme gjelder 
medlemskontingent og lisenser som blir utsendt på e-postadressen du har oppgitt her. 
Det er også via dette medlems og klubbnettet man melder seg på i forbindelse med 
konkurranser (se terminliste). 
 
Du kan logge deg inn på ”medlem og klubbnett” via denne linken: 
http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/mx_utv/st_login eventuelt via link på 
klubbens og/eller motorsportforbundets hjemmeside. 



 

Norges Motorsportforbund: http://www.motorsportforbundet.no ”Logg inn”. 
Inderøy Motorklubb: http://inderoy-mk.com ”Medlem innlogging” 

Slik ser innloggingen til medlems og klubbnett ut. Det vil være enkelt 
funksjoner som ikke fungerer for alle da de er forbeholdt de med styreverv 
eller andre verv i hver enkelt klubb! 
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