
TILLEGGSREGLER 

JULEBORD på furulund 

08.12.2018 

Arrangør: Nmk Aremark v/festkomiteen 

Festens art: Julebord /Klabblag 
Festen arrangeres i samsvar med det internasjonale 
festreglementet(IFR), det nasjonale festreglementet (NFR) samt 
regler for flatfyll i grisgrente strøk (RFGS) 

Festkomité Styret Nmk Aremark 

Tid og sted 08.12.2018 klokken 19.00  i Storsalen på Furulund, Aremark 

”Banen” Furulund: Startplaten vil være ved inngangspartiet. ”Banens” bredde 
er smalere fra startplata inn mot storsalen der bredden blir betydelig 
større, noe som kan være greit utover kvelden.  
Alternativspor vil bli merket, men kan brukes bare en gang  

Klasser Det inviteres Bilcross junior (under 18 år må ha ledsager) Bilcross 
damer, Bilcross senior, Bilcross Veteran (kan også med fordel ha 
ledsager) Nrc og Rc. Funksjonærer og Sponsorer. 
Klassene vil bli slått sammen og alle konkurrerer på lik linje. 

Deltagere/Lisens Deltagere skal ha lisens iht. NFR  
Førere fra andre land enn Norge, må ha personlige lisenser iht. eget 
lands reglement og ha tillatelse fra eget festforbund. De må følge 
retningslinjene iht. RFGS. 

Drivstoff  Dere vil bli servert juletallerken og riskrem til dessert. Drikke til 
maten (De under 18 får mineralvann)  og en Cognac/ baileys  til 
kaffen. 
Drikke til etter maten, medbringes av hver enkelt.  
Alkohol i vanlig handelsvare.  
Gapestokk blir benyttet ved bruk av narkotika.  
 

Påkledning Antrekk: Pent, det er trossalt et julebord  
Oppfordring til alle er å ha en juledetalj på seg (får vi se hvor mange 
som har lest disse julebordsreglene  ) 

Påmelding www.nmkaremark.no Påmelding er gyldig når avgiften er innbetalt. 

Festkontigent Medlemmer i Nmk Aremark : 250 
Funksjonærer: 100 
Påmelding er gyldig når kontingent er innbetalt på 1050.17.92239 

Avbud Du kan melde avbud på nmkaremark@outlook.com men vi ønsker å 
minne deg på at stempel som FEIGING vil henge med deg til neste 
års julebord :-) 
 

Innsjekk/start Innsjekk ved inngangspartiet med utgangspunkt i påmeldingslister og 
registrert betaling. (Ta med kvittering hvis du har betalt i sisteliten) 
Deltagere vil få utlevert egne konvolutter med div.  

http://www.nmkaremark.no/


 
 Stående start, bruk av vimpel og startmusikk for etegilde  

Tyvstart Ved tyvstart før førermøte vil det bli utdelt ulike oppgaver som skal 
gjennomføres i løpet av kvelden. Tyvstartdommer vil gjennom 
kvelden gi advarsler, ved advarsel må vedkommende spandere en 
drink på tyvstartdommer. Ved 2.gangs advarsel fører dette til 
kjøkkenarbeid i oppvasken etter middag  

Premiering Premiering til alle deltagere i alle klasser fra Klubbløpet  

Dekk Dansesko er absolutt å anbefale. Det er lov å låne sko fra andre 
deltagere denne kvelden, men vi opplyser at dette skjer på 
vedkommendes eget ansvar. 

Støybegrensning DJ Strøm vil lede oss gjennom middag og natten med diverse musikk. 
Lapper til å skrive ønskemusikk vil bli lagt ved alternativsporet. 
Raping og fjerting under middagen vil bli belønnet med teknisk 
svartflagg 

Førermøte Kl 19.15  i Storsalen 

Resultatliste og 
jurymeldinger 

Løpende resultatservice på snapchat, instagram, blogg og facebook 
utover kvelden. 

Parc Fermè Førerne skal parkere synlig på depotplass før middag, ikke tillatt og 
stenge andre deltagere inne på do eller bøttekott. 

Miljøtiltak Alle deltagere skal sørge for at det til enhver tid er fritt for utslipp. 
Ved eventuelle utslipp må dette samles opp og deponeres i 
arrangørens miljøstasjon (søppeldunk)  

Løpsavvikling Det er deltagernes ansvar å komme tidsnok frem til start. Ved for sen 
fram til start, vil deltagerne måtte åpne dansen, med alle de andre 
som tilskuere.  
Middag serveres kl 19.30, den blir servert 2 ganger, med påfølgende 
dessert.  
Premieutdelingen etter middag 
Så starter dansen. Dansene fylles opp gjennom hele kvelden. Dette 
styres av løpsleder og heatene trekkes ved hjelp av 
påmeldingslistene. Rensing av dansesko på starters kommando, stå å 
burne er ikke tillatt. Dansen starter ved DJ Strøm`s kommando. 

Utsettelse eller 
avlysning 

Ved mindre enn 30 deltagere vil arrangementet kunne bli flyttet til 
en senere anledning. Info vedrørende dette vil skje på våre nettsider. 

Festledelse Festleder: Eli Engan 
Ass.Festleder: Cecilie Karlsson 
Sekretær: Laila Wang og Monica Halonen 
Teknisk: Tormod Huse 
Miljøansvarlig: Per Ivar Engsvik  
Juryleder: Hans Jacob Nilsen 
Ass juryleder: Ronnie Øberg 
Faktadommere: Geir Klund, Karl Kristian Karlsson 
Ambulanse: RING 113 

Vi minner om NBF`s avtale med antidoping Norge og i den forbindelse §100 Doping og bruk 

av rusmidler. Til info så kan du drite i dette denne kvelden  


