
NMK BRØNNØY OG NMK GRANE INVITERER TIL KLUBBLØP FOR BILCROSS. 

TILLEGGSREGLER 
VEDAL MOTORSTADION 

Lørdag 16.10.2021  
 

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), 
Det Nasjonale Sportsreglementet (generelle bestemmelser). NMKs reglement 

for disse tilleggsreglene. 
 
Løpskomitè:   Sivert Alexandersen 
    Linda Olsen 
 
Tidsskjema:   Påmeldingsfrist: torsdag 14.10 kl 23.59 
    Innsjekk: lørdag 09.10 kl 09.30-11.00 
    Teknisk: lørdag 09.10 kl 09.30-11.00 
    Løpsstart: lørdag 09.10 kl 12.00 
 
Arrangør/arr.lisens: NMK Brønnøy: TBA 
    NMK Grane: TBA 
 
Adresse:   Vedal, 8908 Brønnøysund 
 
GPS koordinater:  Bredde: 65.4457431 
    Lengde: 12.3464326 
 
Offisielle funksjonærer: 
Løpsleder:   Olav Skogmo 
Løpssekretær:  Christel Benjaminsen 
Jury:    Dag Karlsen 
Jury:    Nils Arnt Johansen 
Teknisk:    Ray Borkamo/John Roger Stein/Nils Arnt Johansen 
Data:    Tor Edvart Johansen 
Faktadommer mål: Bendik Bakken 
Rundeteller:   Alf Rune Alexandersen 
Faktadommer start: TBA 
Depotansvarlig:  Ottar Inge Holmøy 
Miljøansvarlig:  Anniken Hansen 
Medisinsk:   Arild Barlien 
 
 



Beskrivelse av banen: 
Sted:    Vedal Motorstadion 
Lengde:   800 meter 
Startlengde:   13 meter 
Max banebredde:  13 meter 
Min. banebredde:  8 meter 
Underlag:   40% asfalt/betong og 60% grus 
 
Påmelding:   www.bilsportportalen.no  
 
Startavgift:  
Senior:   600kr 
Dame:   600kr 
Junior:   300kr 
Trening:   100kr 
 
Klasser:   Senior, dame, junior og trening. 

Blir det under 5 biler i dameklassen kjører disse i 
seniorklassen på likt grunnlag med resten.  

 
Innsjekk:   I huset ved klubbhuset. Må være utført før teknisk. 
Dokumenter:  Førerlisens 
    Medlemsskap 
    Vognlisens 
    Eventuelle tollpapirer 
    Evnetuell reklamelisens 
    Ved forhåndsbetaling; ta med kvittering 
 
Lisenser: Det kjøres med førerlisens og engangslisens. For å 

delta MÅ du ha medlemsskap i NMK Brønnøy eller 
NMK Grane.  

 
Teknisk:  Teknisk kontrollant går rundt i depot. Alle biler må 

gjennom teknisk før løpsstart. Perosnligutrustning 
vises frem, samt brannslukningsapparat med 
startnummer.  

 
Drivstoff: Vanlig handelsvare. Se øvrig §307 pkt. Q. 
 
Dekk:  I henhold til §306 pkt. 4.8. 

http://www.bilsportportalen.no/


 
Bytting av komponenter: Ved bytting av komplett motor og /eller girkasse 

under arrangementet skal teknisk kontrollant 
informeres om dette først. Ellers er alt av reperasjon 
lov.  

 
Førermøtet: 11.30 på startplata. Fører plikter å stille på førermøtet.  
 
Start:  Stående rødt når starter tar feltet under kommando 
 Det vises tommel opp, etterfult av 5 sek skilt 
 Grønt lys tennes, og starten går 
 Ved eventuelt strømbrudd, brukes norgesflagget 
 
Tyvstart:   Ved tyvstart følges §306 pkt 6.2.2. 

Tyvstart nr.1 og hele feltet får advarsel. Tyvstart nr.2 
uansett fører utelukkes fra heat/finale og plasseres 
sist. 

 
Rengjøring av dekk er ikke tillat på startplata. 
 
Innledende omganger: Innledende omganger kjøres på poeng. 

Det kjøres inntil 5 biler i innledende omganger. 3 
omganger a 3 runder. Gjennomføring i henhold til 
generelle bestemmelser §603 pkt. 6.2. alternativspor 
skal benytter i henhold til §603 pkt. 6.3. Det kjøres 
etter lignende poengskala 10-7-5-3-2-1. det er 
førerens ansvar å komme frem til startoppstillingen i 
tide.  
Start rekkefølgen trekkes elektronisk, og startspor 
settes etter denne listen. Alle heat fylles opp etter 
hvor mange biler det er i hver klasse. 

 
Finaler: Finalene kjøres klubbvis. Hvor mange finaler det blir 

avhenger av hvor mange biler som stiller til start. Det 
kjøres med 6 biler a 5 runder.  
Alternativsport skal benyttes i henhold til §603 pkt. 
6.3. 
Det kjøres med 2 opprykk.  



Er det ønskelig kan det kjøres en «superfinale» med de 
tre beste fra begge klubbene, for å kåre den beste 
føreren i området.  

 
Generell info: Hengere parkeres til venstre nede på 

parkeringsplassen. Parker med fornuft slik at det blir 

plass til både hengere og publikumsbiler        
 
 Det er ikke lagt ut strøm i depot. 
 
 Miljøstasjon er ved klubbhuset.  
 

 KLUBBLØPET ER FRITATT FRA ANBUD. 
 

Vi oppfordrer til fair race, og ønsker både førere, funksjonærer og publikum 
velkommen til sesongens siste løp.  

 
Se www.bilsportportalen.no for påmelding og mer informasjon.  

 
 
 
 
 
 

 
        

   
 

 

http://www.bilsportportalen.no/

