
TILLEGGSREGLER Momarken Bilbane, 8-9 juni 2013 
 

 

 

 
 

 

  Arrangør : NMK Trøgstad 

Adresse : Postboks 46, 1860 Trøgstad 

Løpets art : Motorsportfestivalen Landskamp.no, bilcross/folkraceløp med RCN som 

gjesteklasse. Løpet teller også som kvalifiseringsløp til NMKs Landsfinale åpen 

klasse, NMKs Landsfinale jr og NMKs Landsfinale RC. Løpet er også kvalik til 

NGK Masters. 

  Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det 

Nasjonale Sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler. 

Arr. lis. nr. : ARBH 13.9038 

Forsikring : I henhold til NBFs pålegg 

Tid og sted : 8. og 9. juni 2013, Momarken, 1850 Mysen 

Tlf. stevnedagen : 95770875 

Klasser : Bilcross åpen, bilcross junior, bilcross damer, RCN (kl. 1 og 2 kjører sammen og 

maks. 40 startende).  Junior trening (Maks 12 stk, egen klubb har fortrinn). 

Deltagere/ Lisens : Norske deltagere skal ha lisens iht. NSR § 603 pkt.4. For RCN gjelder NSR § 52. 

Førere fra andre land enn Norge, skal ha personlige lisenser i henhold til eget 

lands reglement og ha med starttillatelse fra eget forbund. Utenlandske førere må 

følge NBFs retningslinjer for deltagelse av svenske førere i Norge. Datert 17/1-

2011. link: 

http://bilsport.no/uploads/2011_retnl_deltag_svenske_utovere_i_norge.pdf Følg 

med her kan det komme endringer. 

Banen : Lengde 840 meter. 12-14 meter bredde. 50 % asfalt og 50 % grus.  

Startlangside er 200 meter, med fast dekke. 

Sportskomité : 

: 

: 

: 

Frode Krogstad 

Martin Winberg  

Torfinn Strengen 

Vidar Berge 

 : Dan Johansen 

 : 

: 

: 

Lars Skogdalen 

Kai Arne Ødegård 

Therese Bruer Larsen 

E-post : post@landskamp.no  (ikke påmelding). 

Tlf : Telefonhenvendelser før løpet gjøres mellom kl 16 og 20 til 94427676 / 92892184  

Adresse : NMK Trøgstad, Postboks 46, 1860 Trøgstad. 

Jury : Kåre Inge Nygård , Juryleder 

 : Rolf Borge 

 : Roger Aamodt 

Løpsleder : Kai Arne Ødegård 

Ass. løpsleder. : Frode Krogstad 

Sekretær : Therese Bruer Larsen 

Førerkontakt : Arild Solberg , mob 95038631 

Funksjonærsjef        

 

: 

 

Martin Winberg 

 

http://bilsport.no/uploads/2011_retnl_deltag_svenske_utovere_i_norge.pdf
mailto:post@landskamp.no
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Teknisk 

kontrollant                

 

: 

 

John Tommy Haugland 

Faktadommer 

start : Tonny Håkelia 

Faktadommer 

mål : Per Jonny Vesteng 

Faktadommer 

alt.spor                       

 

:    

 

Bjørn Ringstad 

Miljøansvarlig 

Depotsjef 

Bane/ 

Sikkerhetsjef 

Anbudsanvarlig 

Speaker 

: 

: 

 

: 

: 

: 

Martin Winberg 

Ole Krogstad og Frode Krogstad 94427676 

 

Vidar Berge 

Torfinn Strengen 

Ove Stuveseth / Gunnar Fridlund 

Påmelding 

 

: Elektronisk på www.landskamp.no ,  eller e-post theresebl@online.no , eller pr. 

post til NMK Trøgstad, Postboks 46, 1860 Trøgstad. Påmelding er bindende , 

uansett om startavgift er betalt eller ikke.  

Påmelding se NSR § 34-44 

 

Påmeldingsfrist / 

betalingsfrist 

: 31 mai 2013. Påmeldinger etter denne dag , anses som etteranmeldinger. 

Elektronisk påmelding stenger 7/6 kl.12.00. 

 

Avbud : Avbud skal skje på telefon (95770875) , og bekreftes skriftlig pr e-post. 

E-post: theresebl@online.no Se NSR § 61.  

Førere som ikke melder avbud og ikke møter opp vil bli innrapportert til NBF!  

Ved avbud etter påmeldingsfristen vil ikke startavgift bli refundert. 

 

Startavgift 

 

: 

 

Startavgift registrert innbetalt bank 31/5-2013: 

Junior trening: NOK 200,-    

Junior: NOK 350,-     

Åpen / Dame / RCN: NOK 700,- 

Startavgift etter 31/5-2013: 

Junior: NOK 500,- 

Åpen / Dame / RCN: NOK 1000,- 

Innbetales til konto nr: 1140.68.02681  mrk. FØRERS NAVN !! 

NB!! Utenlandske deltagere har fri startkontingent i bilcross-klassene. 

 

Billetter 

 

Strøm                         

 

 

Depot åpner 

 

 

Innsjekk 

 

 

Tekn. Kontroll 

 

Førermøte 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

Hver deltager får 3 billetter v/innsjekk. Billetter skal bæres synlig hele helgen. 

 

Vi jobber med å få tilgang til strøm. Det vil komme mer informasjon om dette 

senere. Følg med på www.landskamp.no  

 

Fredag 7/6  kl. 1400 i søndre port, de som har plassert seg før dette uten avklaring 

med depotsjef (94427676) må påregne flytting.  

 

Fredag 7/6  kl. 1600 – 2200 i servicetorget, husk kvittering for betaling. Innsjekk 

lørdag, kun etter avtale med sekretær ( 95770875 ). 

 

Fredag 7/6. kl. 1600 – 2200  og lørdag 8/6. kl. 0630 – 0730 i Popland 

 

Lørdag kl 0800 på seremoniplass (v/innsjekk). 

Søndag kl 0830 på seremoniplass (v/innsjekk). 

 

   

http://www.landskamp.no/
mailto:theresebl@online.no
http://www.landskamp.no/


TILLEGGSREGLER Momarken Bilbane, 8-9 juni 2013 
 

   

Løpsavvikling 

 

 

 

: 

 

 

 

Lørdag: 1x2 runder frivillig trening, 1-2-3 omgang: 3 runder à 6 biler.(RCN 5 

biler). 

Søndag: 4 omgang: 3 runder à 6 biler (RCN 5 biler), 

Poengberegning: 1.pl 10 poeng, 2.pl 7 poeng, 3.pl 5 poeng, 4.pl 3 poeng, 5.pl 2 

poeng, 6.pl 1 poeng.   

 

 Bilcross åpen: 5 omgang , også kalt semifinale: 4 runder á 6 (8) biler.  

Ved flere enn 120 startende i bilcross åpen kjøres hver semifinale med 8 biler. 

 Se eget reglement / oppsett for semifinale. 

 

Finaler: I alle finaler kjøres det 5 runder à 6 biler. Ved inntil 18 deltagere i en 

klasse kjøres det 1 finale i hver klasse, fra 19-36 deltagere kjøres det 2 finaler, fra 

37-54 deltagere kjøres det 3 finaler. I bilcross åpen kjøres det 5 ev 6 finaler. 

 

Kvalifisering til finaler for bc junior, bc damer og rcn: Den med høyest poengsum 

får beste plass, ved poenglikhet gjelder antall heatseire, andreplasser, osv. Ved 

fortsatt likhet gjelder resultatet i siste omgang. Ved fortsatt likhet gjelder tidligere 

omganger suksessivt, ved fortsatt likhet foretas trekning om hvem som skal ha 

rangen. Trekning foretas i frammatingskøen i depotet.  

I bc åpen legges resultat i semifinale til grunn for hvilken finale man blir 

kvalifisert for.. Se eget regelverk.  

Startposisjoner trekkes i frammatingskøen, i innledende omganger. Alle heat blir 

fylles opp. Startrekkefølgen i omgangens heatoppsett avgjør hvem som må fylle 

opp i heatet. Første navn på listen rykker først opp, osv. De 3 siste heatene i hver 

omgang utjevnes. Semifinale kjøres etter oppsett og rekkefølge som slås opp på 

resultattavle. I finalene blir det manuell trekning av spor i bc åpen. Alle spor 

trekkes, bortsett fra siste i E ev F -Finale. Runner up får den plass som er igjen! 

Det er alternativspor på Momarken, dette skal kjøres en gang i hver omgang/finale 

NSR § 603 6.1 

  Finalerekkefølge: Henges opp på oppslagstavle v/sekretariat. 

 

Rengjøring av 

hjul  

Startmetode 

 

 

Tyvstart 

 

 

Parc Fermé 

: 

 

 

 

 

: 

Rengjøring av dekk er lov, men kun på tvers av startplata i bakkant. Maks 2 drag, 

med framhjul rett frem, ignorering medfører startnekt.  

Stående start med lyssignal og pinner. Startprosedyre, klarsignal fra starter, 5 

sekunder, grønt lys tennes. Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel. Se NSR § 603 

pkt. 2.1 

Ved første gangs tyvstart, får fører som tyvstartet advarsel. Denne følger føreren 

hele løpet ut , også finaler. Neste gang denne fører tyvstarter, blir han 

utelukket fra den omgangen/finalen. 
Ved utkjøring av tunnel, ta til venstre, parker på anvist plass og forlat området.  

Bytting av komp 

 

Ta bil ut av depot 

: Ved bytting av komplett motor og/eller gearkasse under et stevne skal teknisk 

kontrollant informeres før dette skjer, ellers er reparasjon fritt. 

Deltagende løpsbiler kan kun tas ut av depot etter avtale med teknisk kontrollant, 

som skal dokumentere dette med bilde av bil og motor. 

Premiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle finalister premieres med pokal eller tilsvarende. 

Alle på pallen får krans av mc dekk i gull, sølv eller bronse. 

Vinner av hver klasse blir premiert verdi NOK 5000,- (ved fler enn 34 deltagere i 

klassen, hvis færre NOK 3000,-). 

Årets heiagjeng blir premiert med NOK 5000,- 

Flotte heatseierpremier i alle klasser.  

Semifinale vil ha ekstra fine heatseierpremier. 

De 3 beste i bilcross åpen og vinner i dameklasse tildeles guldbiljett til NGK 

Masters  12/10-2013 i Karlstad . 
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NMK Trøgstad ønsker alle velkommen til en flott 

motorsportshelg på Momarken Bilbane  

 

 

 

Anbud 

 

 

: 

 

 

Anbud skjer ved siden av seremoniplass i luker merket Anbud. Konvolutter 

kjøpes i servicetorget eller kioskene vis a vis. 

Adgang : Det vil være adgangskontroll hele helgen, billetter skal bæres synlig, gjelder også 

førere.  

Personlig 

utrustning: 

: Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll 

Støybegrensning : Se NSR § 307 pkt. B Støymåling må påregnes også på banen 

Dekk : Se NSR § 313 pkt 2.1 

Drivstoff : Vanlig handelsvare se § 307 pkt q 

Resultatliste og 

jurymeldinger 

: Slås opp på den offisielle tavla, utenfor servicetorget, etter hver omgang. 

Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle. 

Reklamerett 

 

 

 

Antidoping 

: 

 

 

 

: 

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene se NSR § 301 

pkt. 3. Frikjøp er kr. (5.000,-) Alle deltagere får utdelt ett Landskamp.no 

klistremerke som skal settes i frontrutens øvre kant og skal sitte på plass ved 

teknisk kontroll. 

Testing må kunne påregnes Eventuell kontroll varsles på førermøte og 

oppslagstavle. Se NSR kap. 13. 

Protester 

 

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,- Depositum teknisk 

protest NOK 3.000,- 

Appeller : I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,- 

Miljøtiltak : Arrangør etablerer miljøstasjon i depot, egne dunker merket spillolje benyttes. 

Saneringsmiddel står ved spilloljedunk Dekk, batterier eller annet farlig avfall 

settes i bur merket farlig avfall. Restavfall puttes i utdelt søppelsekk (fler kan fås 

på servicetorget) og kastes i container før avreise fra plassen. Hver og en deltager 

plikter å rydde sin plass før de forlater området. § 603 pkt 4.7 

  

 

 

Tidsskjema :              Innsjekk……………………...kl. 1600-2200 

               Teknisk kontroll……………..kl. 1600-2200 

   

Lørdag: Førermøte…………………...kl. 0800  

                Start trening…………………kl. 0830 

                1.omg starter fortløpende etter trening! 

   

  Søndag: Førermøte…………………..kl. 0830 

              Start 4 omgang……………..kl. 0900 

                 

                 

                 

   

   

   

   

   


