
 

22 – 24 juli 2022 

Velkommen til ei sosial hyggelig helg med MYE kjøring! 

   

 

 

 

  

 



 

1. PROGRAM 

21.06.2022 - Offentliggjøring av arrangementets tilleggsregler og start av påmelding. 

18.07.22 23:59 - Påmeldingsfrist  

Tid og Sted 

22-24 juli 2022 på Egersund Motorsportsenter, Jærveien 794, 4375 Hellvik. 

GPS Kordinater: 58°30'07.1"N 5°56'00.5"E 

Arrangør: NMK Egersund 
 

Tidsskjema 

Fredag 22.07 

14:00    Depot åpner 

14:00 – 18:00  Teknisk kontroll 

14:00 - 18.00   Frikjøring 

Lørdag 23.07 

09:45 – 10:00  Førermøte 

10:00 – 12:30   Frikjøring 

12:30 – 13:30   Pause  

13:30 – 16:00   Frikjøring 

16:00 – 18:00  Enkel konkurranse 

Søndag 24.07 

12:00 – 16:00   Frikjøring  
 

Tidsskjemaet er preliminært og kan endres! 
 

2. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 

2.1 Sportskomite/Driftingkomite 

 Ole Apeland, Lisa Engel, Ronnie Larsen, Donatas Raizys 

2.2 Beskrivelse 

Arrangementet avvikles i samsvar med ISR, NSR, NBF spesial reglement for drifting 

www.bilsport.no, disse tilleggsregler samt alle skriftlige instrukser som er utarbeidet av NBF 

og/eller arrangøren i forbindelse med dette arrangementet.  

2.3 Arrangør  

Arrangør: NMK Egersund 

Adresse: Jærveien 794, 4375 Hellvik 

Email: nmk.egersund@hotmail.com  

Nettside: http://www.nmkegersund.no 
 

2.4  Funksjonærer 

Leder: Ole Apeland mobil: 977 71 900 

Teknisk Kontroll: Per Tore Tengesdal 

Racekontroll: Per Tore Tengesdal 

Starter: TBA 

Oppstiller: TBA 

Dommere: TBA 
 

mailto:nmk.egersund@hotmail.com


 

3. DELTAKERE - PÅMELDING - STARTAVGIFT 

3.1 Deltakere 

Ved mindre enn 20 deltakere blir det kun kjøring på lørdagen. 

3.2 Påmelding 

Påmelding via WRM Aagedahl 

3.3 Klasser: 

- Clubdrift, grassroot, pro 

3.4 Startavgifter/Billetter 

  Startavgift  

• 400 kr pr dag 

• 1000 kr weekend 

Betaling skjer til konto: 3270.21.31390 

Husk å medbringe kvittering av innbetalingen. 
 

4. INNSJEKK OG TEKNISK KONTROLL 

4.1 Innsjekk 

Innsjekk må være gjort før teknisk kontroll. Innsjekk og teknisk kontroll blir utført på 

startplata. 

4.1.1 Dokumenter som skal presenteres 

Førerlisens – Klubbmedlemskap - Førerkort - Vognlisens – Kvittering på betalt påmelding 

Alle lisenser skal være i henhold til Generelle Bestemmelser  

Engangslisens kjøpes gjennom NBF. 

4.2 Teknisk kontroll 

Alle biler som skal delta må til teknisk kontroll.  

4.2.1 Personlig utrustning 

I henhold til § 304.  

4.2.2 Drivstoff 

Drivstoff er fritt. Ved bruk av E-85 skal bilen da være merket med et godt synlig grønt merke 

med E-85. 

 

4.2.3 Dekk oppvarming 

Det er tillatt å varme dekkene på startplata, men stillestående burning er STRENGT FORBUDT 

da dette ødelegger asfalten. Sakte, glidende bevegelser frem mens man varmer er tillatt, 

men man har ikke lov til å ta piruetter eller på annen måte utsette andre på startplata for 

fare. 



 

4.2.4 Støybegrensning 

Støybegrensning i henhold til de respektive klassers reglement, men uansett max 100 dB. 

Støykontroll vil bli utført i henhold til ISR og NSR.  

5. GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET 

Helgen vil i all hovedsak bestå av frikjøring, trening, sosialt og hygge. Banen vil være åpen og 

tilgjengelig i oppgitt tidsrom. Det vil være mulighet for kjøring begge veier, og twin kjøring 

for grassroot og pro. Det jobbes med en enkel konkurranse til lørdags ettermiddag.  
 

6. ANNEN INFORMASJON 

6.1 Depot 

Deltakerne vil få tildelt depotplass etter henvisning fra depotsjefen. En presenning som 

dekker hele bilen er påkrevd. Tilhengere må settes på eget anvist område. 

All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, max 10 km/t. Uaktsom kjøring i depot kan føre til 

bortvisning. 

6.2 Strøm 

Det er pr nå ikke tilgang til strøm, men dette informeres om hvis det blir. 

6.3 Brannslukker 

Hver deltager må ha brannslukker på minimum 6 kg tilgjengelig og synlig på egen depotplass. 

6.4 Miljø 

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse 

under bilen på/i alle service og depot plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter 

mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med 

absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens 

eget ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.  

 
 
 
 
 


