I

PROGRAM

Tid og sted:

13. – 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner
torsdag 11. juni 2015 kl 1800.
Påmeldingstiden starter 1. mai 2015, kl 0000.

Start av
påmeldingstiden:
Informasjon:

Fortløpende på www.landskamp.no
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no.

II
2.1.

ORGANISASJON OG BESKRIVELSE
Arrangør og arrangørlisens

Arrangør:
Arrangørlisens-nummer:
Arrangørens adresse:
Epost:
Telefon:

NMK Trøgstad
ARBH 15.9124
Postboks 46, 1861 Trøgstad
post@landskamp.no (NB! Ikke påmelding!)
(+47) 476 44 855

2.2.

Offisiell oppslagstavle:

Vil være å finne mellom inngang Idunkafèen og sekretariatet.

2.3.

Beskrivelse av banen.

Sted:

Lengde:
Startlangside:
Maksimum banebredde:
Minimum banebredde:
Underlag:

Momarken Bilbane, Skofterudveien 12, 1850 Mysen.
GPS-koordinater: 59°34′2,7084″N 11°19′55,394″Ø
Se www.landskamp.no eller www.momarkenbilbane.com for ytterligere
veibeskrivelse.
840 meter.
200 meter.
12 meter.
10 meter.
40 % asfalt, 60% grus. Kjøreretning med klokka.

III
3.1.

PÅMELDING - STARTAVGIFT
Påmelding – avbud BC jr. trening

Påmelding/betaling:

Påmelding registreres på nettsiden http://www.landskamp.no
Påmeldingen anses som bindende uansett om startavgift er betalt
eller ikke.

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfrist 9. juni 2015.

Deltagerantall BC jr.
trening:

Max 12 deltagere. NMK Trøgstads egne medlemmer har fortrinnsrett.

Avbud:

Avbud skal skje pr. telefon til løpssekretær, og bekreftes skriftlig på epostadresse post@landskamp.no. Ved avbud etter påmeldingsfristen
refunderes ikke treningsavgiften.

3.2.

Treningsavgift - strømavgift

Treningsavgift:

BC jr. kr 200,-

Strømavgift depotplass:

Strøm NOK 300/-. Man må ha gyldig strømmerke for å benytte strøm,
dette fås ved innsjekk.

Konto til innbetaling av
treningsavgift og
strømavgift:

Arrangørens bankkontonr.: 1140.68.02681.

HUSK Å MERKE INNBETALINGER MED NAVN PÅ
DELTAGER(E) DET INNBETALES FOR, OG MERK
BETALINGEN MED «BC jr TRENING» OG EVENTUELT
«STRØMAVGIFT».

Refusjon av
treningsavgift:

Alle medlemmer i NMK Trøgstad som deltar på BC jr. trening, får
tilbakebetalt treningsavgiften om de hjelper til med opprydding etter
løpet. Møt opp i sekretariatet for å få utdelt arbeidsoppgave!

3.3.

Forsikring

Ihht. pålegg gitt av Norges Bilsportforbund (NBF)

IV
4.1.

INNSJEKK OG TEKNISK
Administrativ innsjekk

Fredag 12. juni kl 1200 - 2200 i sekretariatet vis â vis Idun kafè. Innsjekk lørdag 13. juni: Kun etter
avtale med løpssekretær. Administrativ innsjekk må være gjort før teknisk kontroll.

4.1.1.







Dokumenter
Førerlisens og eventuelt ledsagerlisens.
Medlemskort/kvittering for innbetalt klubbavgift.
Vognlisens
Tollpapirer for biler med vognlisens utstedt i land utenfor Norge.
Kvittering for innbetalt startavgift og strømavgift.
Eventuell reklamelisens

4.2.

Teknisk kontroll

Alle biler som skal delta på treningen må til teknisk kontroll.
Teknisk team:

Tore Johannessen, Thor Erik Strand, John Tommy Haugland, Runar
Thon.

Sted for teknisk kontroll:

Ved startopplining motsatt vei, følg skilting.

Tidspunkt:

Fredag 12. juni: Kl 1300 – 2200
Lørdag 13. juni: Kl 0630 – 0730

4.2.1.

Startnummer

Startnummer må være påført bilen før teknisk kontroll. Fjerning av startnummer under arrangementet
skal ikke forekomme.

4.2.2.

Personlig utrustning

Se § 304. Personlig utstyr skal fremvises ved teknisk kontroll. (Inkl. brannslukker påført
lisensnummer).

4.2.3.

Drivstoff

Vanlig handelsvare. Se §307, pkt. Q.

4.2.4.

Støybegrensning

Se § 307, pkt. B. Støymåling må påregnes også på banen. Om eksosanlegg blir defekt, skal dette
repareres innen neste omgang. For høyt støynivå kan medføre utelukkelse fra omgang.

4.2.5.

Ta bil ut av depot

Meld ifra til sekretariatet om du forlater depot/treningen før treningen er avsluttet.

V
5.1.

GJENNOMFØRING AV TRENINGEN
Førermøte

Førere og ledsagere plikter å delta på førermøtet. Ved uteblivelse kan juryen utelukke fører fra
treningen.
Lørdag 13. juni 2015:

Kl 0800 – På startplata

Søndag 14. juni 2015:

Kl 0800 - Ved seremoniplass vis à vis sekretariat.

5.2.

Trening

Treningstider/-intervall
BC jr:

Informasjon fås på førermøtet.

5.3

Pauser

Kirketid søndag 14.06. kl 1100 – 1230. Ytterligere pauser annonseres av speaker.

5.4.

Start på treningsrunde

Starter:

Martin Winberg

Startmetode:

Stående start med lyssignal.

Startprosedyre:

Klarsignal fra starter til hver enkelt fører. Om fører ikke er klar, må dette
signaliseres tydelig til starter. 5 sekunder vises. Grønt lys tennes. Ved
strømbrudd benyttes norsk vimpel.
Ved tyvstart vises rødt blinkende lys.

5.5.

Rødt og gult flagg samt lyssignal

Det vil bli brukt elektroniske lyssignal. Ved eventuelt strømbrudd vil det bli benyttet flagg.

5.6.

Rengjøring dekk:

Rengjøring av dekk er lov, men kun på tvers i bakkant av startplata. Maks to drag (ikke lov å rygge),
med framhjul rett frem. Ignorering medfører utelukkelse fra treningsrunden.

VI
6.1.

ANNEN INFORMASJON
Depot - hengerparkering

Depotsjef:

Frode Krogstad, tlf. (+47) 476 44 908. Telefontid f.o.m. 8. juni 2015 i
tidsrommet kl 1600 – 2200.

Åpningstid depot:

Depot åpner torsdag 11. juni 2015 kl 1800.
Depot holdes stengt for inn-/utkjøring alle dager fra kl 2300 – 0700.

Plassering av løpsbil og
trekkvogn i depotet:

Ved plassering i depot før overnevnte tid, må flytting påregnes. Løpsbil
og trekkvogn plasseres i depot på anvist plass. Man må påregne 3
løpsbiler pr. buss. Depotplass utover standard størrelse må avtales
med depotsjef.

Parkeringsbillett depot
deltagere:

Hver deltaker får 1 stk parkeringsbillett ved innsjekk. Denne er
beregnet på servicebil/buss i depot. Billett skal monteres synlig i
frontrute. Andre kjøretøy henvises til publikumsparkering.

Hengere:

Hengere plasseres i egen hengerparkering av arrangementets
funksjonærer. Hengeren blir merket av arrangør og deltager gis en kopi
av merket. Kart over parkering henges opp på offisiell oppslagstavle vis
à vis sekretariatet.

Annet:

Det skal være ro i depot fra kl 2300 – 0700 alle dager under
arrangementet.

6.2.

Strøm

Bruk av strømanlegg
depot:

Alle deltagere plikter å ha ledninger og utstyr som er godkjent og virker.
Innbetalt avgift til strøm vil ikke bli tilbakebetalt hvis motsatt er tilfelle.
Alle skal merke sin ledning til strømskap med merke utdelt av arrangør.
Arrangør påberoper seg retten til å klippe kabler som er umerkede.

Bestilling av strøm:

Strøm på depotplass bestilles hos løpssekretær på mail. Husk
kvittering for innbetaling strømavgift v/innsjekk.

6.3.

Brannslukker

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

6.4.

Miljø

Miljøstasjon:

Arrangør etablerer miljøstasjon i depot, egne dunker merket spillolje
benyttes. Saneringsmiddel står ved spilloljedunk. Dekk, batterier eller
annet farlig avfall settes i merkede containere.

Deltagers ansvar vedr.
miljø :

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller
tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service- og depotplasser.
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 ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre
dette. Det vil bli utført kontroller på dette og deltagere som ikke
oppfyller kravet vil bli nektet trening. § 603 pkt 4.7. Restavfall
samles i utdelt søppelsekk (ytterligere sekker kan hentes i
sekretariatet) og kastes i container før avreise fra plassen. Den enkelte
deltager plikter å rydde sin plass før området forlates.

6.5.

Adgangsbilletter

Deltakerbilletter:

Hver deltaker mottar 3 helgepass ved innsjekk til trening. Billettene skal
være festet synlig rundt håndledd, og fremvises på forespørsel fra
stevnets funksjonærer. Det vil være adgangskontroll gjennom hele
arrangementet. Personer som ikke bærer billettarmbånd vil kunne bli
bortvist fra arrangementet.

6.6.

Antidoping

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i
NSR. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. Førere blir varslet om
eventuell kontroll på førermøtet.

6.7.

Reklamerett

Landskamp.no
klistremerke:

Alle deltakere får utdelt ett (hvitt eller sort) ”Landskamp.no” klistremerke
ved innsjekk. Dette merket skal settes på BC-bilens frontrute, i øvre
kant, og skal sitte på plass ved teknisk kontroll og gjennom hele
treningen.

NMK Trøgstad ønsker velkommen til en actionfylt og opplevelsesrik
Landskamp.no treningshelg ved Momarken Bilbane!

