
                                                                                                                

 

Vi har den glede å invitere til Norgescup i Drifting for klassen SemiPro. I tillegg inviterer vi til cup for den nye 

klassen Grassroots Drifting.  

 

Som arrangør er det en del usikkerhetsmomenter av forskjellig art. Vi ser det som hensiktsmessig å åpne for     

påmelding nå, slik at vi kan beregne våre behov.  Dette har både med økonomi og depotkapasitet å gjøre. 

Her er noen momenter som kan være viktige for den enkelte for å delta: 

* Antall førere i klassene vil bli begrenset (pga kapasitet) 

* Førere som falt utenfor opptak i NDC – Pro2, vil bli forhåndsprioritert i SemiPro klassen. 

* Som arrangør har vi som målsetting å tilby livestream. 

* Det vil bli benyttet «proffe» dommere, med tidligere erfaring som dommer eller fører. 

* Utfyllende tilleggsregler vil bli publisert så snart alle detaljer er på plass. 

* Angående depoet så må det struktureres ved at trekkvogner, hengere osv må parkere på anvist sted. Likeledes 

tillates ikke egne strømaggregat som støyer mye (spesielt ikke om natten)  

Det vil bli anledning til å kjøpe strøm i depoet. Kr. 300,- pr deltaker som benytter strøm. 

* Antall personer fra hvert team vil bli i henhold til Covid-19 tilpassinger. Det samme gjelder om det blir tillatt med 

publikum eller ikke. 

* Startavgifter:  

Kr. 2500,- for SemiPro pr løp inkl Trening. For Grassroots Kr. 1500,- pr løp inkl Trening.  Ingen serieavgift. 

* Gjennomføring av arrangementene blir i tråd med Norges Bilsportforbunds konkurransereglementet for Drifting. 

Ved mer enn 28 deltakere i en klasse kjøres 32 stige. NC-Semipro prioriteres ved eventuell plassmangel, og Pro2 

førere som ikke kom med i NDC har 1. prioritet. Dog innenfor påmeldingsfrister. 

* Ved flere enn 3 kvinnelige førere, vil vi kjøre ekstra finale for disse i tillegg til at de deltar på lik linje med de øvrige 

deltagerne. (Girlpower) 

* Ekstra premiering for Juniorer. 

  

                                                        FORØVRIG MANGE FINE GAVEPREMIER FRA SPONSORER !!! 

Terminliste 

7.-9. mai  -  Vålerbanen (bane 3)    

2.-3. juli   -   Gardermoen 

3.-5. sept -  Vålerbanen (bane 3) – Finale 

 

Gjennomføring på Vålerbanen er tenkt: Teknisk/innsjekk fredag. Trening og Kval lørdag. Warm-up og Finaler søndag. 

På Gardermoen blir det sannsynlig at innsjekk/teknisk blir torsdag ettermiddag, trening og kval fredag. Warm-up og 

Finaler lørdag.  

 

Det opprettes en egen førergruppe på Facebook der informasjon underveis kommer. 

https://www.facebook.com/groups/417990272750277  

Med dette ønskes dere velkommen til å delta i Norgescupen for Drifting 2021. 

Mvh  

NMK Solør, www.nmksolor.no           post@nmksolor.no             www.facebook.com/nmksolor  

https://www.facebook.com/groups/417990272750277
http://www.nmksolor.no/
mailto:post@nmksolor.no
http://www.facebook.com/nmksolor

