
 

 

 

 

NMK´S LANDSFINALE 
 

TILLEGGSREGLER 

Verdal Motorsenter 

18. august 2018 

  



 
 1. PROGRAM 

Tid og sted Torsdag 16. august  
Kl.: 17.00: Depot åpner 

Fredag 17. august  
Kl.: 12.00-19.30: Administrativ innsjekk i sekretariat 
(skiltet) ved klubbhus 
Kl.: 12.00-19.30: Teknisk kontroll på anvist plass 
Kl.: 18.00-20.00:  Frivillig trening 2x2 runder 

Lørdag 18. august  
Kl.: 07.00 Førermøtet Startplata 
Kl.: 08.00 Start innledende omganger 

 

2. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 

2.1. LØPET TELLER SOM 

NMK’S Landsfinale bilcross senior 2018 
De 6 beste kvalifiserer seg til landsfinale senior 2019 

2.2. BESKRIVELSE AV LØPET 

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale 
Sportsr6eglementet (Generelle Bestemmelser). NMK’S reglement for senior landsfinale og disse 
tilleggsregler.  

2.3. ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS  

Arrangør NMK Verdal /Levanger 

Arrangørlisens nr. ARBC 18.2364 

Arrangørens adresse Kvernmovegen 90, 7660 Vuku 

GPS Koordinater til banen Verdal Motorsenter,  
GPS koordinater: WGS84  N 63*45’7.0’’ E 11*44’53.3’’ 

Epost post@landsfinalen2018.no 

Kontaktperson før løp: Einar Frisli tlf.: 909 818 23, Epost: efrisli@gmail.com 

2.4. SPORTSKOMITEE 

Einar Frisli (Leder), Hans Erik Mortensen, Arild Solberg, Stian Kalvø og Anne Sem Frisli 

2.5. OFFISIELLE FUNKSJONÆRER 

Løpsleder Arild Solberg Tlf. 95038631 

Ass. Løpsleder Stian Kalvø  

Løpssekretær Anne Sem Frisli  

Teknisk ansvarlig Tor Erik Nonstad  

Racekontrollør Hans E. Mortensen  

Juryleder Roar Bakken  

Jurymedlem Kåre Inge Nygård  

Jurymedlem Knut Arvid Ustad  

Resultatservice Ronny Wigdahl  

Sikkerhetsansvarlig Karl Aage Rønning  

Deltagerkontakt Kent Rudi  Tlf: 91161285 

Faktadommer start Trond Espen Flyum  

Faktadommer tyvstart Trond Espen Flyum  

Faktadommer alt.spor Lena Mortensen  

Faktadommer mål Tor Myrvold  

Faktadommer 5. min opprykk 
finaler: 

Einar Frisli  

Depotansvarlig Per Arild Nessø  
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Medisinsk ansvarlig Lill Beate Jørås  

Miljøansvarlig Odd Eystein Noem  

Anbudsansvarlig Åse Rønning  

2.6. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE 

Sted: Ved klubbhus 
 

2.7. BESKRIVELSE AV BANEN 

Sted Verdal Motorsenter, Kvernmoveien 90, 7660 Vuku 
Ta av fra E6 i Vinne, følg RV 72 mot Østersund ca 15 km.  
Ta av første avkjørsel til venstre etter Steinsbrua. Skiltet 
«Motorsenter». GPS koordinater: WGS84  N 63*45’7.0’’ E 
11*44’53.3’’ 

Lengde Totalt 986 meter 

Startlengde 100 m 

Maksimum banebredde 15 meter 

Minimum banebredde 9 meter 

Underlag 50 % grus og 50 % asfalt 

3. PÅMELDING – STARTAVGIFT 

3.1. PÅMELDING  

Påmelding innen 14 dager etter oppnådd kvalifisering via link til nettside: www.landsfinalen2018.no 
For kval.løp i august innen 7 dager etter oppnådd kvalifisering. 
Påmelding er kun gyldig når alle skjema (vedlagt i kval.konvolutt) er innsendt og startkontingent er 
betalt. 
. 

3.2. STARTAVGIFT 

Kr. 1000,- som må innbetales til konto: 4212.33.42016 innen påmeldingsfristen. 
Startkontingenten inneholder startavgift løp og inngang for fører til bankett. 
 

3.3. AVBUD 

Avbud: Avbud skal skje snarest, først pr. telefon til løpssekretær tlf. 47758853 (Anne) men må 
bekreftes skriftlig iht. Generelle bestemmelser art. 3.8 og 3.10.  på e-post: 
post@landsfinalen2018.no Manglende avbud eller avbud som ikke er ihht tilleggsreglene, medfører 
at startkontingent ikke tilbakebetales. 

3.3. KLASSER – DELTAGERE 

Bilcross senior 
Deltagere må ha kvalifisert seg via et av NMK sine kval.løp 2018, eller være direktekvalifisert via ett 
av disse arrangementene: 

 A-finalistene i Landsfinalen for åpen klasse 2017 

 A- finalister i Mesterskap nord åpen klasse 2017 

 A-finalistene i Landsfinalen for junior 2018, så fremt gyldig førerlisens senior. 

 A-finalistene i Landsfinalen for damer 2018 

 A-finalistene i Landsfinalen for veteraner 2018 

 Innehavere av «Gullbillett» til NMK’Landsfinale 2018 er også kvalifisert. 

3.4. FORSIKRING 

I henhold til pålegg gitt av Norges Bilsportforbund (NBF) 

3.5. UTSETTELSE ELLER AVLYSNING 

I henhold til NSR generelle bestemmelser pkt 2.1.6 Info vedrørende dette vil bli formidlet på våre 
nettsider. Dersom løpet avbrytes av årsaker som arrangøren ikke har ansvar for, blir ikke 
startavgiften tilbakebetalt. 

4. INNSJEKK OG TEKNISK KONTROLL 

4.1. ADMINISTRATIV INNSJEKK 

Fredag 17. august Kl.: 12.00-19.30: Administrativ innsjekk i sekretariat (skiltet) ved klubbhus. 
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Administrativ innsjekk må være utført før teknisk kontroll. Fører må personlig møte til innsjekk.  

4.1.1. DOKUMENTER SOM MÅ MEDTAS TIL ADMINISTRATIV INNSJEKK 

 Førerlisens 

 Klubbmedlemskap 

 Vognlisens 

 Tollpapirer for biler med vognlisens utstedt i land utenfor Norge 

 Eventuelt reklamelisens 
Alle lisenser skal være i henhold til Generelle Bestemmelser 

4.2. TEKNISK KONTROLL 

Fredag 17. august Kl.: 12.00-19.30: Teknisk kontroll på anvist plass. Skiltet fra depot via startplata. 
 
Alle biler som skal delta i løpet må fremvises for teknisk kontroll. (Kun fører og en mekaniker har 
adgang til området for teknisk kontroll.) 

4.2.1. STARTNUMMER 

Startnummer utdeles i innsjekk og skal være påført bilen før teknisk kontroll. Startnummer skal 
plasseres På begge bakre sidevinduer og i fremkant av panserets høyre side. 
Fjerning av startnummer eller tildekning av bil før anbudsrunden er forbudt. 

4.2.2. PERSONLIG UTRUSTNING 

I henhold til § 304. Personlig utrustning skal fremvises på teknisk kontroll. Brannslukker skal også 
medbringes, husk å påføre lisensnummer på denne.  

4.2.3. DRIVSTOFF 

Vanlig handelsvare, se for øvrig § 307 pkt. Q 

4.2.4. STØYBEGRENSNING 

I henhold til § 307 pkt. B. Støymåling må også påregnes på banen. Om eksosanlegg blir defekt skal 
dette repareres innen neste omgang.  

4.2.5. DEKK 

I henhold til § 603 pkt. 4.8.  

4.2.6. BYTTING AV KOMPONENTER 

Ved bytting av komplett motor og/eller girkasse under arrangementet SKAL teknisk kontrollør 
informeres før dette utføres, ellers er reparasjon fritt.  

4.2.7. TA UT BIL AV DEPOT 

Deltagende biler etter teknisk kontroll kan kun tas ut av depot etter avtale med teknisk kontrollør.  

5. GJENNOMFØRING AV LØPET 

5.1. TRENING 

Fredag 17. august Kl. 18:00 – 20:00 Frivillig trening. 2 x 2 runder. 

5.2. FØRERMØTE 

Lørdag 18. august Kl.: 07.00 Førermøtet på startplate. 
Alle førere plikter å delta på førermøte.  Ved uteblivelse blir vedkommende rapportert til juryen.  

5.3. DOPING- OG ALKOHOLKONTROLL (§100 OG §101) 

Ved en eventuell kontroll blir dette informert om på førermøtet, samt at det henges opp informasjon om 
dette på den offisielle oppslagstavla. Alle må medbringe legitimasjon på førermøte. 

5.4. START 

Stående rødt når starter tar feltet under kommando. 
Det vises 5 sek. Skilt 
Rødt lys slukkes, grønt lys tennes, starten går. Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel.  

5.5. TYVSTART 

Tyvstart: Ved første gangs tyvstart gis advarsel til hele heatet. Ved 2. gangs tyvstart blir den som 
tyvstartet utelukket fra heatet. 

 



 

5.6. RØDT OG GULT FLAGG 

Det brukes Pixellys. Testing og visning av disse etter førermøte.  
Alle førere SKAL gå banen før løpet for å orientere seg hvor lysene er plassert.  
Ved eventuelt strømbrudd vil det bli benyttet flagg. 

5.7. RENGJØRING AV DEKK 

Rengjøring av dekk er lov, maks 1 gang pr. oppstilte fører. Dekkrensking foregår innenfor merket 
område, rygging ikke tillatt. 

5.8. INNLEDENDE OMGANGER 

Det kjøres med inntil 6 biler i innledende omganger. 3 omganger a 3 runder. Gjennomføring i 
henhold til Generelle bestemmelser § 603 pkt. 6.2. Alternativspor skal benyttes i henhold til § 603 
pkt. 6.3. Det kjøres etter følgende poengskala 10-7-5-3-2-1. De tre beste heatseiertidene pr. omgang 
tildeles 1 poeng ekstra.  
Arrangøren roper opp kommende heat. Det er førers ansvar å komme frem i tide til startoppstilling. 
Startrekkefølge trekkes elektronisk, og startspor settes etter denne listen. Heatene fylles opp og 
utjevnes. 

5.9. FINALER 

Kvalifisering til finaler og gjennomføres etter 6.2.3. Finaler gjennomføres etter § 603 6.2.4. 
Det vil bli kjørt A – B – C – D finaler (eventuelt E-finale ved flere enn 100 til start) Gjennomføring 
etter § 603 6.2.4. Finaler kjøres med 6 biler à 5 runder, alle starter på linje. Alternativspor skal 
benytte ihht. § 603 pkt. 6.3. Vinner av en finale rykker opp til neste finale. Vinneren gis 5 min til 
klargjøring på sin depotplass. Faktadommer følger bilen og gir info om gjenstående tid. Resultatliste 
etter innledende omganger legges til grunn for finaleoppsettet. Den med høyeste poengsum får 
velge startspor først. 

5.10. RESULTATER OG JURYMELDING 
 

Resultatlister kunngjøres på offisiell oppslagstavle ved klubbhus, etter hver omgang og etter finale 
slutt.  
Eventuelle jurymeldinger kunngjøres også her. 

6. PARC FERMÈ– PROTESTER-APPELLER 

6.1. PARC FERMÈ 

Parc Fermè viser til $603 punkt 11. Opplyses på førermøte.   

6.2. PROTESTER 

Alle protester vil bli behandlet i henhold til Generelle bestemmelser. Protest må skriftlig leveres til 
løpsleder, eller hvis dette ikke er mulig til juryen sammen med protestgebyr på kr. 2000,-.  
Depositum for teknisk protest er kr. 5000,- (I tillegg til protestgebyr).  

6.3. APPELLER 

Alle deltagere har rett til å appellere. Informasjon om appell må gis skriftlig til juryen sammen med 
NOK 10 000,- senest en time etter beslutning fra juryen er offentliggjort på den offisielle 
oppslagstavla. Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende senest 96 timer etter at den skriftlige 
informasjonen er mottatt av juryen.  

7. PREMIERING 

Alle finaler. Blomsterseremoni etter målgang A-finale. Premieutdeling vil foregå på bankett. 

8. ANNEN INFORMASJON 

8.1 DEPOT – HENGER PARKERING 

Åpning av depot Depot åpnes offisielt torsdag 16. august kl. 17:00.  

Plassering av løpsbil og 
trekkvogn i depot 

Dersom man ankommer tidligere må man ta kontakt med 
depotsjef for å få anvisning av plass. Det er ikke anledning for 
førere å reservere plass i forkant. Plasser tildeles ved ankomst, og 
henviser til vedlagt info skriv vedrørende depotplass. 

Hengerparkering Hengere parkeres i egen hengerparkering av våre funksjonærer. 
Hengere merkes av våre funksjonærer og merkekopi gis til 



deltaker. Dersom man har behov for å få henger fraktet ut i 
depot, må man selv ta kontakt med depotsjef. 

Annet Depot holdes stengt for inn/utkjøring alle dager mellom kl. 23:00 
og 07:00. 

8.2. STRØM 

Muligheter for strøm i depot. (henv. sekretariat). 

8.2. BRANNSLUKKER 

Hver deltager må ha godkjent brannslukker (det vil si i løpet av siste 12 mnd) på minimum 6 kg 
tilgjengelig på egen depotplass. 

8.3. MILJØ 

Miljøstasjon På oppmerket området i øvre del av depot. (se kart på offisiell 
oppslagstavle) ihht NBF sin miljøhåndbok. 

Deltagers ansvar vedrørende 
miljø 

Ihht. § 603 pkt. 4.7. Bruk miljøstasjon på merket plass. 
Restavfall samles i utdelt søppelsekk (ytterligere søppelsekker 
kan fås i sekretariatet). Den enkelte deltager plikter å rydde sin 
egen depotplass før området forlates.  

8.4. ADGANGSBILLETTER 

Deltagerbilletter Hver deltager får utdelt 3 billetter ved innsjekk. Billettene skal 
festes synlig rundt håndleddet og fremvises på forespørsel fra 
våre funksjonærer. Det vil være adgangskontroll gjennom hele 
arrangementet. Personer som ikke bærer billettarmbånd vil 
kunne bli bortvist fra arrangementet. 

8.5. REKLAMERETT 

Frikjøp  Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på 
løpsbilene i henhold til Generelle Bestemmelser § 301 pkt. 3. 
Frikjøp kr. 5000,- 

8.6. ANBUD 

Anbud Anbud skjer ved luker merket med anbud i eget område i depoet. 
Anbudskonvolutter kjøpes i kioskene.   

Biler på bud Alle biler som er godkjent på innsjekk og teknisk kontroll er på 
anbud. 

  

Vi oppfordrer til Fair Race og ønsker alle deltagere med følge, publikum og funksjonærer 

velkommen til en fartsfylt dag på Verdal Motorsenter! 

 Se www.landsfinalen2018.no  for mer informasjon 
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VEDLEGG 1 DELTAGERKONTAKT 

 

Program for Deltagerkontakt 

 

  

 

Førerkontakt treffes  

Fredag 17. august  

Kl.: 12.00-20.00: Ved Teknisk kontroll  

Kl.: 18.00-19.30:  Frivillig trening 2x2 runder 

Lørdag 18. august  

Kl.: 07.00 Førermøtet  

Under løpet ved startplata  

 

 

Navn: Kent Rudi 

TLF: 91161285 


