
 

TILLEGGSREGLER 
ÅRSFEST 

Joramo Grendahus 17. nobember 2018 
 

 
Arrangør: NMK Nord-Gudbrandsdal v/festkomiteen 
Løpets art: Ball/Sjøslag 

 Festens arrangeres i samsvar med Det internasjonale festreglementet (IFR), Det Nasjonale 
festreglementet (NFR), samt regler for flatfyll i grisgrente strøk, satt av NMK NGD’s 
festkomitee og disse tilleggsregler.  

Festkomitee: Kent Rudi, Camilla Rudi, Bjørn Erik Lindsø og Kim Gammeltorp 
E-post: post@nmk-ngd.no 

Tid og sted: Joramo Grendahus Lørdag 17. november 2018 , KL 19.00 
Tlf. stevnedagen:  

Banen: Joramo Grendahus: Startplaten, herav kalt inngangspartiet er ca 10 meter, banens bredde 
er veldig varierende men anslagsvis mellom 2-15 meter. 60% gulvbelegg og 40% tregulv. 
Banen har selvfølgelig alternativspor. (Trase for alternativspor vil bli opplyst på førermøtet) 

Klasser: Bilcross jr, bilcross åpen klasse, bilcross damer, funksjonærer, sponsorer og 
motorsportsvenner. Klassene vil bli slått sammen og alle konkurrerer på lik linje. 

Deltakere/lisens Deltagere skal ha lisens iht NFR. 
Førere fra andre land enn Norge, skal ha personlige lisenser iht eget lands reglement og ha 
med starttillatelse fra eget festforbund. Utenlandske festdeltakere må følge NBF ’s 
retningslinjer for deltakelse for svenske førere i Norge. Datert 17.01.11. 
 

Drivstoff: Alkohol i vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9) 
Om noen velger å kjøre på heimelaga er dette også tillatt.  
Gapestokk blir benyttet ved bruk av narkotika.  

Dekk: Grunnet varierende og svært utfordrende banedekke er dansesko absolutt å anbefale. Det er 
lov å låne sko fra andre førere denne kvelden, men vi ønsker å opplyse om at dette blir ene 
og alene på vedkommende sitt eget ansvar.  

Påmelding: Påmelding ihht til Generelle festbestemmelser. 
www.nmk-ngd.no  for påmelding.  

Startkontingent: Gratis såklart! 

Avbud: Du kan melde avbud til denne festen, men vi ønsker å minne deg på at stempelet som 
FEIGING vil henge ved deg i mange år fremover.  
avbud@nmk-ngd.no 

Startmetode: Stående start med bruk av vimpel.  

Tyvstart: Ved første gangs tyvstart gis advarsel til hele heatet. I tillegg må vedkommende spandere 
drink på tyvstartdommer.  
Ved 2. gangs tyvstart uansett fører, fører  dette til utelukkelse fra velkomstdrink og 
vedkommende må jobbe i oppvasken etter middag.  

Premiering: Alle finalister fra årets klubbmesterskap i bilcross premieres.  
Støybegrensning: Raping og fjærting under middagen vil bli belønnet med teknisk svart flagg. 

Førermøte: Kl 1900, i storsalen 
Resultatliste og 
jurymeldinger: Løpende resultatservice på snapchat og facebook utover kvelden.  
 Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på festdeltakerne ihht NFR § 301 pkt. 

3. Frikjøp er det bare å glemme.  
Parc Fermé: Førere skal parkere synlig på depotplass, ikke tillatt og ”stenge” andre førere inne på 

toalettet eller på bøttekott.. 
Juryleder: Lars Eriksen 

Jurymedlemmer: Kent Rudi 
Camilla Rudi 
 



Løpsleder: Bjørn Erik Lindsø 

Ass. Løpsleder: Kim Gammeltorp 
Sekretær: Morten Flateng 
Teknisk 
kontrollant: 

Roar Aurmo (95207527) (teknisk sjef) 
 

Faktadommer: Faktadommer start: Daniel Lindsø 
Faktadommer mål: Martin Lindsø 
Faktadommer alt spor: Simen Lindsø 
 

Miljøansvarlig: Tutte 
Ambulanse: RING 113 

Miljøtiltak: §603 pkt 4.7 
Alle deltakere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende under 
middagen. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter for utslipp mot miljøet i 
festlokalet. Eventuelle utslipp må samles opp og deponeres i arrangørens miljøstasjon.  
Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette. 
 

Løpsavvikling: Det er førers ansvar å komme frem til start. Ved for sen fremkjøring til start, medfører dette 
startnekt til denne dansen. Dansene fylles opp og jevnes ut, gjennom hele kvelden. Dette 
gjøres ved at neste mann på listen trekkes opp, uavhengig av startspor og får det ledige 
dansemakkeren. Dette styres helt og fullt av løpsleder og hans assistenter. Disse forbeholder 
seg retten til og justere dette for løpets beste. 
Rensing av dekk på starters kommando. Kun 2 rensinger. Stå og burne er ikke tillatt. Roar 
Aurmo har hovedansvar for at dette går pent for seg. 

Adgang: Hver deltager får 1 velkomstdrink ved innsjekk 

Utsettelse eller 
avlysning: 

Ved mindre 30 deltakere i åpen klasse vil arrangementet kunne bli annonsert i GD.                                              
Iht generelle bestemmelser pkt 2.1.6 
Info vedrørende dette vil formidles på våre nettsider. 

  

 
 
 
 
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse  
§ 100 Doping og bruk av rusmidler 
Til informasjon så kan du bare drite i den regelen denne kvelden.  

      


