
Innbydelse til Norgescup runde 3 og 4 Formula Offroad 
 

NMK Hønefoss har gleden av å innby til Norgescupen, runde #3 og 4# 
Banelisens nr.: BDOR 18.17515, Arrangørlisens nr.: AOFR 18.09629   

 
  

  
Konkurransen avholdes etter reglementet for Norgescup Formula Offroad, og arrangeres etter Det 
Nasjonale Sportsreglementet (NSR) og Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR). 
 
Konkurransen avholdes i Heen Grustak v/John Myrvang AS, Nymobakken 34, 3516 Hønefoss. 
Runde #3 kjøres lørdag 26 Mai 2018, og Runde #4 kjøres søndag 27 Mai 2018. 
Konkurransen avholdes for klassene: Modified og Unlimited 
 
Arrangementsledelse/kontaktperson:  Thomas Løvskogen, Hofsfossveien 71, 3517 Hønefoss 
     Tlf: +47 90 36 45 29 
 
 Sportskomite: Preben Skaarud, Siv Margrete Skollerud, Richard Storholt, Sindre Viken og
               Thomas Løvskogen 
 Juryleder:          TBA 
 Løpsleder:         Nina Glastad 
 Løpsleder ass:   Ole Joar Weggersen 
 Løpssekretær:   Siv Margrete Skollerud 
 Teknisk sjef:       Morten Slåen 
 Teknisk ass.        Henrik Weggersen 
 Hoveddommer: Thomas Løvskogen 
 
Tilleggsregler: 

• Det kan være at en eller flere tekniske seksjoner blir kjørt på tid i henhold til Formula Offroad 
punkt 5.6.2 

 
  
Vi ber om at alle deltakeren gjør seg kjent med de endringene som er gjort i reglementet for 
Formula Offroad 2018, samtlige regelverk ligger på: https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/ 
 
Påmelding mottas fra 1 Mars 2018, siste frist for ordinær påmelding er 15 Mai 2018. 
Startavgiften settes til 1000,- Nkr, per runde (per dag), og betales kontant ved innsjekk. 
Etteranmelding tillates frem til 24 Mai 2018 mot dobbelstartavgift. 
 
Påmelding rettes til: http://app.aagedahl.no/wrm/ext/paamelding/?ID=801 
Eventuelle avbud må meldes til nmkhonefoss@gmail.com innen min. 48timer før konkurransestart, 
etter dette avkreves fortsatt startkontingenten selv om man ikke stiller til start. 
 
Vi ønsker at alle deltakerne sender inn litt informasjon om bilen sin med et bilde og litt informasjon 
om seg selv til nmkhonefoss@gmail.com 
Informasjonen vi ønsker er: Navn, Kallenavn, Start nr., Navn på kjøretøy, Motor type, Motor effekt, 
Turbo/NOS/Kompressor, dekktype, de siste meritter. 
Denne informasjon vil bli brukt i et deltakerblad til publikum. 
Merk: Deltakere som ikke overholder ordinær påmeldingsfrist vil ikke bli tatt med i dette 
deltakerbladet for publikum. 
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Aktuelle tider: 
 
-Adkomst løpsområdet team og camping gjester til løpsområdet: Fra fredag 25/5 Kl.16.00 
 
 
Innsjekk/registrering Fredag kl.17.00-21.00 Lørdag kl.07.30-09.00 
Tekniskkontroll  Fredag kl.17.00-21.00 Lørdag kl.07.30-09.00 
      Søndag kl.07.30-09.00 
Førermøte  Lørdag kl.09.15  Søndag kl.09.15 
Testbane  Etter førermøte begge dager 
Løpsstart  Lørdag kl.10.00  Søndag kl.10.00 
Pause:   ca.60min etter halvkjørt løp begge dager. (Etter 3 baner) 
 
 
Startnummer for Modified og Unlimited i henhold til NEZ Championship. Deltakere utstyrer selv 
bilene med korrekt startnummer, husk å registrer ditt nr. her: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FV3By9ST5io-R8YylRIuSMvfAg59prtXr-
p8jrkZfUo/edit?pli=1#gid=0 
 
Adkomst:  
Innkjøring til Hensmoen industriområdet fra E16, deretter første veien til venstre. 
Følg denne veien ca.1.7km og dere finner avkjøringen til John Myrvang AS på høyre side. 
Det vil bli satt opp tydelig merking fra avkjøringen inn til Hensmoen Industriområdet. 
 
Innsjekk/registrering: 
Sekretariatet vil være godt merket med egen plass på «plata» for innsjekk/registrering, husk å ta med 
førerkort og lisenser. 
 
Tekniskkontroll: 
Førene skal selv fremstille bilen sin for teknisk kontroll. Påbudt sikkerhetsutstyr og sikkerhetsbelte 
SKAL benyttes ved bremsetest i forbindelse med teknisk kontroll. Vognlisens SKAL medbringes til 
kontrollen. 
 
Avvikling:  
I hver av rundene blir det avholdt 6 seksjoner, inntil halvparten kan kjøres som tidsbane.  
Nærmere informasjon om banene og startrekkefølgen gis på førermøte. 
 
Premiering: 
Pokaler tildeles de 3 beste i hver klasse. Det utdeles også en spesialpris for «Best in Show». 
Premieutdelingen finner sted ca.30min etter løpets slutt. (Med forbehold om evt. protester) 
 
Oppslag: 
Resultater og meldinger fra Juryen slås opp på egen tavle utenfor sekretariatet på «plata». 
 
Reklame: 
Arrangørklubben påberoper seg retten til å utstyre deltakernes kjøretøy med reklame for 
konkurransen. Det er mulig å kjøpe seg fri fra dette mot et gebyr på 1500,- Nkr. 
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Protester:   
Protester skal innleveres skriftlig til løpsleder sammen med et gebyr på 1000,- Nkr. senest 30min 
etter at resultatet er offentliggjort. 
Protest på teknisk forhåndsbestikkelse skal leveres inn umiddelbart sammen med et protestgebyr på 
1000,- Nkr.  
 
Depot: 
Vi ber om at alle deltakeren tar hensyn til naboene og kjører pent mellom grustaket og E16. 
Det tillates ikke kjøring, testing eller starting av løpsbilene etter 21.30. Det tillates heller ikke at 
teamenes medlemmer (dvs. alle som bor i depotet) nyter alkohol i eller rundt løpsområdet/depotet 
under løpet. (Dvs. frem til etter premieutdelingen begge dager). 
Promillekontroll kan forekomme. 
Eventuell grilling eller bruk av åpen ild skal skje i god avstand fra bensinkanner og konkurranse biler. 
Samtlige team skal ha utplassert minimum 6kg. Brannslukker som skal være godt synlig plassert i 
eget depot. 
 
Adgang til depot og line up: 
Hvert team får utdelt 5 armbånd til mekanikere/famille + 1 armbånd til fører. 
Utover dette så må hvert team kjøpe armbånd for helgen til samme pris som publikum, kjøp av disse 
armbåndene skjer ved innkjøringen til løpsområdet. (Husk å be om mekanikerbånd da disse har egen 
farge som gir tilgang til depot) 
Hvert team får også utdelt 2 stk. halsbånd med adgangskort som gir mekanikeren tilgang line-
up/plata. (Mekanikerne må også ha armbånd i tillegg til dette halsbåndet for å komme inn på line-
up/plata) 
Merk: Kun 2stk per team på line-up/plata  
 
Miljø: 
Alle deltakere skal medbringe presenning som skal ligger under konkurransebilen på depotplassen, 
og denne skal benyttes til enhver tid bilen blir parkert i depot. 
All fylling av drivstoff skal foregå på eget oppmerket området ved miljø plassen. 
Eventuell spillolje og andre vesker fra konkurransebilen skal umiddelbart tømmes i egne tønner ved 
miljøstasjonen. 
Presenninger som er tilgriset og skal kastes, skal pakkes godt sammen og legges ved miljøstasjonen. 
Vi ber ellers om at all søppel blir kastet i egne konteinere som er utplassert i depotet. 
 
  
 
 
 
Vi i sportskomitéen og NMK Hønefoss ønsker dere hjertelig velkommen til en fantastisk helg med 
masse moro for liten og stor.  


