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DATO: 27.02. 2021 

 
 

 

1. TIDSSKJEMA  

Tid og sted 27.02.21 
Søndag 07.02.21 
Mandag 22.02.21 
Fredag 26.02.21 kl 18-21 
Lørdag 27.02.21 kl 06-07.30 
Lørdag 27.02.21 Kl. 08.30 
Lørdag 27.02.21 Kl. 09.00 

NMK Krabyskogen, Krabyskogvegen 412, 2850 Lena. 
Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og påmelding. 
Påmelding stenger.  
Depoet åpner, administrativ innsjekk ved innkjøring på området/teknisk  
Depoet åpner, administrativ innsjekk ved innkjøring på området/teknisk 
Førermøte distribueres skriftlig på klubbens «offisiell oppslagstavle».  
Start 1 omgang 
  

2.  BESKRIVELSE AV LØPET  

Kombiløp - bilcross og crosskart / vinterløp. 
Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale 
Sportsreglementet (Generelle Bestemmelser), og disse tilleggsregler, samt retningslinjer relatert korona-
pandemien fra offentlige myndigheter, kommuneoverlege, NBF følges.  
Se § 232 – «Reglement for nasjonale treninger og konkurranser på bane 2021», i Bilsportboka følges.  
Deltagere er forsikret ovenfor 3.part via forsikringen tegnet av NBF 

2.1.  ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS   

Arrangør  NMK Krabyskogen  

Arrangørlisens nr.  36068 

Arrangørens adresse  Besøksadresse: Krabyskogvegen 412, 2850 LENA,  

Post: NMK Krabyskogen, c/o Øyvind J Myhren, Steinbergsgutua 35, 2850 

LENA  
Epost  post@nmkkrabyskogen.no  

Telefon/kontaktperson  40281059 / Øyvind Johansen Myhren  

2.2.  SPORTSKOMITEE  

Lars Erik Skogen, Pål Arne Sæther, Stian Hoel, Stig Kristoffersen, Gunhild Hvaal Engh, Øyvind J Myhren  

2.3.  OFFISIELLE FUNKSJONÆRER  

Løpsleder  Lars Erik Skogen Tlf: 47963110 

Ass. Løpsleder  Pål Arne Sæther Tlf: 93039413 

Løpssekretær  Gunhild H. Engh Tlf: 95221498 

Teknisk ansvarlig  Bjørn Myre Tlf: 47332360 

Juryleder  Per Nikolaisen Tlf: 45792791 

Jurymedlem  TBA  

Jurymedlem  TBA   

Resultatservice  Geir Sandberg / Gunhild Hvaal Engh  Tlf: 95221498 

Sikkerhetsansvarlig  Per Arne Hoel  Tlf: 41436970 

Faktadommer start  Egil Johnsrud Tlf: 91633185 

Faktadommer tyvstart  TBA    

Covid 19 ansvarlig Ola Johnsrud  Tlf: 97759852 

Faktadommer mål  Stig Kristoffersen  Tlf: 94093174 

Depotansvarlig  Odd Tore Tråholt   Tlf: 91855239 

Medisinsk ansvarlig Lunner Røde Kors Hjelpekorps  

Miljøansvarlig TBA  

Anbudsansvarlig  Mari Hoel, Hege Hoel   
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2.4. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE  

Digital oppslagstavle på www.nmkkrabyskogen.no 
Ved eventuelle feil, blir det brukt tavle ved kafeteriabygget.  
 

2.5. BESKRIVELSE AV BANEN  

Sted  Krabyskogen Motorsenter, Krabyskogvegen 412, 2850 Lena  

Lengde  730 meter 

Underlag  Snø og is  

3. PÅMELDING    

Påmelding gjøres på NMK KRABYSKOGEN sine nettsider www.nmkkrabyskogen.no   
Ledsager/mekaniker/anmelder førers på påmeldingsblankett med navn og telefonnummer. Dette er 
viktig pga smittesporing! Hvis dette ikke er anført vil heller ikke vedkommende slippe inn.  
 
FØRER HAR KUN LOV TIL Å MED 1 PERSON INN PÅ ARRANGEMENTET!! DENNE SKAL ANFØRES 
PÅMELDINGSKJEMA!  
 
Det er ikke tillatt å ha ansvar for andres barn.  
 
Maks antall deltagere 50 bilcross og 20 crosskart. Venteliste vil bli satt opp.  
 
Klasser:  
BC Junior, junior trening, junior debutant, senior.  
Crosskart (85,125,250 – 650 og Extreme). Crosskart klasser blir slått sammen etter NBF sitt gjeldene 
reglement. 
 
Ved mindre enn 35 startende kan løpet bli avlyst. 
Hvis det fredag 26/2 på www.storm.no meldes -20grC, eller kaldere under løpet, kan løpet bli avlyst.  
Det tas forbehold om at situasjonen med Covid 19 kan medføre avlysning.  
 

3.1. STARTAVGIFT  

KUN Forhåndsbetaling på kontonummer: 2050.39.29644 innen betalingsfrist 22.02.2021.  
NB: MERK BETALING MED NAVN OG STARTNUMMER.  
Ifølge Generelle bestemmelser 3.8.1 gjøres anmeldelsen med betaling juridisk bindende. Det må fremgå 
tydelig hvem betalingen gjelder for.  
Crosskart 85/125: kr 750,-   
Crosskart 250, 650 og Extrem: kr 1500,- 
BC junior trening: kr 300 
BC junior: kr 750,- 
BC senior kr 1500,- 
HUSK KVITTERING FOR BETALT STARTAVGIFT TIL FREMVISNING I INNSJEKK. 

3.2. AVBUD  

Se Generelle bestemmelser pkt. 3.8.2 - 3.10 og 9.13. 
Avbud skal skje innen 22.02.2021 først på telefon 40281059, men må bekreftes skriftlig på mail:  
post@nmkkrabyskogen.no  

 

http://www.nmkkrabyskogen.no/
http://www.nmkkrabyskogen.no/
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Avbud etter 22.02.21 refunderes ikke. 

3.3. KLASSER – DELTAGERE  

Klasser: BC senior, BC junior, BC junior debutant, BC junior trening og CROSSKART. 
Maks antall i crosskart: 20 stk. det blir opprettet venteliste 

3.4. UTSETTELSE ELLER AVLYSNING  

I henhold til NSR generelle bestemmelser pkt 2.1.6  
Info vedrørende dette vil bli formidlet på våre nettsider. Dersom løpet avbrytes av årsaker som 
arrangøren ikke har ansvar for, blir ikke startavgiften tilbakebetalt.  
 

4. ADMINISTRATIV INNSJEKK  

Se § 233. 
Administrativ innsjekk må være utført før teknisk kontroll. Fører må personlig møte til innsjekk.   
 

4.1. DOKUMENTER FORHÅNDSINNSENDES PÅ MAIL OG TAS MED TIL INNSJEKK 

• Førerlisens  
• Klubbmedlemskap  
• Vognlisens  
• Tollpapirer for biler med vognlisens utstedt i land utenfor Norge 

• Eventuelt reklamelisens  

Alle lisenser skal være i henhold til Generelle bestemmelser pkt. 9.  
Deltagere i BC skal ha lisenser ihht NSR §603 pkt. 4 og pkt. 5.  
Juniorførere under 18 år må ha med ledsager med gyldig ledsagerlisens og medlemskap i klubb tilsluttet 
en hovedorganisasjon. 
Kopi av alle dokumenter må sendes til post@nmkkrabyskogen.no innen 24.2.2021. Mailen merkes i 
emnefelt med «Startnummer og klasse».  
 

4.2. TEKNISK KONTROLL  

Se §233 og § 302 
Husk 2m avstand til funksjonærer og andre. Alle biler som skal delta i løpet må fremvises for teknisk 
kontroll. (Kun fører har adgang til området. Junior kan ha med ledsager). Teknisk på anvist plass. Alle 
dokumenter, personlig utstyr og brannslukker medbringes på teknisk. Fører skal klargjøre bil til teknisk 
med åpning av panser, bakluke og dører. Dokumenter fremvises på oppfordring.   
 

4.2.1. STARTNUMMER  

Startnummer leveres ut ved innsjekk og påføres bilen ifbm teknisk kontroll. Startnummer skal plasseres 
på begge sider av bilen. Fjerning av startnummer eller tildekning av bil før anbudsrunden er forbudt.  
 

4.2.2. PERSONLIG UTRUSTNING  

Se § 304 
Personlig utrustning skal fremvises på teknisk kontroll. Brannslukker skal også medbringes, husk å påføre 
lisensnummer på denne.   
 

mailto:post@nmkkrabyskogen.no
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4.2.3. DRIVSTOFF  

Se § 307 pkt. Q 
Vanlig handelsvare. 
 

4.2.4. STØYBEGRENSNING 

Se § 307 pkt. B.  
Støymåling må også påregnes på banen. Om eksosanlegg blir defekt skal dette repareres innen neste 
omgang.   
 

4.2.5. DEKK  

Se § 603 pkt. 4.8, dvs vanlig gategodkjente vinterhjul, også med pigg.  
 

4.2.6. BYTTING AV KOMPONENTER 

Se § 603 pkt. 8.1 
Ved bytting av komplett motor og/eller girkasse under arrangementet SKAL teknisk ansvarlig informeres 
før dette utføres, ellers er reparasjon fritt.   
 

4.2.7. TA UT BIL AV DEPOT 

Deltagende biler etter teknisk kontroll kan kun tas ut av depot etter avtale med teknisk ansvarlig.   
 

5. FØRERMØTE  

Se § 234  
Førermøte publiseres i sin helhet på «offisiell oppslagstavle», under overskrift «Førermøte». Alle førere 
plikter å lese og forstå informasjonen. Ved å stille til start, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått. 
Hvis du er usikker, kontakt løpsledelsen. Det gjennomføres ikke fysisk førermøte. Alle førere plikter å ha 
lest tilleggsregler og videre følge med på speakeranlegget.  
 

5.2. DOPING- OG ALKOHOLKONTROLL (§100 OG §101) 

Ved en eventuell kontroll blir dette informert om i «Førermøte», samt at det henges opp informasjon om 
dette på den offisielle oppslagstavla.   
 

5.3. STARTREKKEFØLGE 

Startrekkefølge: Crosskart, BC junior trening, BC junior, BC senior. 
 

5.4. START  

Stående rødt når starter tar feltet under kommando.  
Det vises 5 sek. skilt  
Grønt lys tennes, starten går.  Ved strømbrudd benyttes norsk vimpel.   

5.5. TYVSTART  

Se § 603 6.2.2  
Tyvstart nr 1 medfører advarsel til hele feltet. Tyvstart nr 2 uansett fører medfører utelukkelse fra heat og 
finale og plasseres sist.  
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5.8. INNLEDENDE OMGANGER 

Se § 603 pkt. 6.2. 
Det kjøres med inntil 5 biler i innledende omganger i bilcross. 3 omganger a 4 runder. Det benyttes ikke 
alternativspor. Det kjøres etter følgende poengskala 10-7-5-3-1. Det er førers ansvar å komme frem til 
startoppstilling i tide. Startrekkefølge trekkes elektronisk, og startspor settes etter denne listen. Alle heat 
fylles opp. De siste heatene i hver omgang utjevnes. Det vil bli benyttet traktor/bil ved berging. 
 

5.9. FINALER  

Se § 603 pkt 6.2.3 for kvalifisering til finaler. 
Se § 603 pkt 6.2.4. for gjennomføring av finaler. 
Finaler kjøres med 5 biler a 5 runder.  Vinner av en finale rykker opp til neste finale.   
 
Antall finaler:  
A-finale alle klasser   
B-finale ved over 15 startende   
C-finale ved over 21 startende   
D-finale ved over 26 startende 
Ved opprykk har fører 5 minutter disponibelt til fører og bil skal stå klar på startplata til neste finale.  
Crosskart kjørere eget finale oppsett etter NBF sine gjeldene regler, dette blir det informert om på 
førermøte. 
  

5.10. RESULTATER OG JURYMELDING 

Resultatlister kunngjøres på offisiell oppslagstavle på www.nmkkrabyskogen.no etter hver omgang og 
etter finale slutt.  Eventuelle jurymeldinger kunngjøres også her.  

Ved eventuelle feil blir tavle ved innsjekk brukt som offisiell oppslagstavle. 

6. PARC FERMÈ  

Se § 603 pkt. 11 og § 237                                                                                                                                          
Etter målgang i siste finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Kjøring til egen depotplass skal 
skje i gangfart. All form for justering, kontroll, reparasjon (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende er 
forbudt til etter anbud er avsluttet for gjeldende bil.  

Crosskart blir henvist til eget Parc Ferme 

6.1. PROTESTER  

Se § 603 pkt. 12.  
Alle protester vil bli behandlet i henhold til Generelle bestemmelser.  
Protestgebyr er: NOK 2000,- Det betales til Vippsnr 90878. Ta skjermbilde av kvittering å legg ved mail. 
Depositum for teknisk protest er NOK 5000,- (I tillegg til protestgebyr).  Det betales til Vippsnr 90878. 
Kopi av kvittering sendes med ved innlevering av protesten.  
Protest sendes på mail til: post@nmkkrabyskogen.no. Skriv i emnefeltet «protest startnummer xxx), 
Husk kvittering på betalt gebyr.   
 

6.2. APPELLER  

mailto:post@nmkkrabyskogen.no
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Se § 603 pkt. 12.  
Alle deltagere har rett til å appellere. Informasjon om appell må gis elektronisk på mail 
post@nmkkrabyskogen.no sammen med kvittering på betalt NOK 10 000 på Vipps 90878,- senest en time 
etter beslutning fra juryen er offentliggjort på den offisielle oppslagstavla. Merk mailen med Appell og 
startnummer i emnefeltet. Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende senest 96 timer etter at den 
skriftlige informasjonen er mottatt av juryen.  
 
7. PREMIERING  

Se § 603 pkt. 9.3 i BC klassene.  
Premiering til pallplass i gjeldende klasser.  
 

8. DEPOT – HENGER PARKERING 

Hengerne blir i depot 
  

Annet  Det skal være ro i depoet fra kl. 23.00-07-00.   
Det er ikke tillatt med åpen ild i depoet.   
Det kan være kaldt vær. Pga coronarestriksjoner er det ingen steder å komme inn for 
å varme seg. Utøverne skal forberede godt hvordan de skal holde seg selv, og sitt 
team varme. Det er ikke tillatt å la biler stå på tomgang under hele arrangementet.  
 

8.1. 
BRANNSLUKKER 

 

Se § 603 pkt. 4.6, gjelder også Crosskart 
Hver deltager må ha brannslukker på minimum 6 kg tilgjengelig på egen depotplass. 
Denne skal være godkjent i løpet av forrige 12 mnd  
 

8.2. MILJØ  

Se § 603 pkt. 4.7 
og § 238 
 
Miljøstasjon ved 
inngang til depoet. 

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  
Restavfall samles i utdelt søppelsekk (ytterligere søppelsekker kan fås i sekretariatet) 
og kastets i container før avreise fra depoet. Den enkelte deltager plikter å rydde sin 
egen depotplass før området forlates.  

8.4. ADGANGSBILLETTER 

Deltagerbilletter  Hver deltager får utdelt 2 bånd ved innsjekk, den ene til sjåfør og den andre til 
mekaniker. Billettene skal festes synlig rundt håndleddet og fremvises på forespørsel 
fra våre funksjonærer. Det vil være adgangskontroll gjennom hele arrangementet. 
Personer som ikke bærer billettarmbånd vil bli bortvist fra arrangementet.  
 

8.5. 
REKLAMERETT 

 

Se § 301 pkt. 3. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold til Generelle Bestemmelser 
Frikjøp kr. 5000,-  
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8.6. ANBUD  

Se § 603 pkt. 9, gjelder kun BC. 
Anbud skjer ved luker merket med «Anbud».  
Anbudskonvolutter kjøpes i budlukene/kiosken og fylles ut av klubbens representant i budluken. Budgiver 
får ikke papirkvitteringen, men kan ta et bilde av budnumrene. 
 

Biler på bud  Alle biler som er godkjent på innsjekk og teknisk kontroll er på anbud, med unntak 
av, junior trening/debutant og juniorer som ikke er i finale  
Det er ikke bud på crosskart. 
 

 

Pga kulde, kan det bli behov for assistenter som må avlaste de offisielle funksjonærene i kortere 

eller lenger perioder på løpsdagen, dette vil bli meldt som deltagermeldinger på den offisielle 

oppslagstavlen.  

Arrangøren har iverksatt smittevernstiltiltak i samarbeid med kommunelegen i Østre Toten og i 

henhold til retningslinjer gitt av offentlige myndigheter og NBF. Alle deltagere/mekanikere – 

funksjonærer og øvrig personell plikter å følge retningslinjene som arrangørene har utarbeidet, i 

tilegg til å ta eget ansvar for å hindre smitte.    

Vi oppfordrer til Fair Race og ønsker alle deltagere med følge, publikum og funksjonærer velkommen 

til en fartsfylt dag på Krabyskogen Motorsenter  

 Se www.nmkkrabyskogen.no for mer informasjon.  

 
  


