
  
 

 

TILLEGGSREGLER/INNBYDELSE 
 

Innbydelse til NM i Autoslalåm lørdag 19 august 2017 
 

 
NMK GOL har den glede og invitere til Norgesmesterskap i Autoslalåm 2017 på Fuglehaugen Motorsenter. 
Arrangementet avvikles i henhold til NSR § 850 og 851, NM- reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler. Konkurransen 
arrangeres i samsvar med NSR og ISR. 

 
Arrangør NMK GOL v/Nils Ove Embre 

Hemsedalsvegen 2850   
                                                      3560 Hemsedal 
Arrangørlisens ARBS 16.06307 

Tid og sted Start kl. 11.30 

Bane Lengde: Ca 900 m. 

Beliggenhet Fuglehaugen Motorsenter ,Skrøyvestølvegen 10, 3550 Gol 

Telefon arrangør 48010188 

Telefon løpsdagen 48010188  

  Klasser NM: Det konkurreres i kl 1 og 2. 
Hallingcup: Kl 1,2,3 og 5 

Påmelding Bindende påmelding på web formular på www.autoslalom.no, for deltakere i NM er 
påmeldingsfristen 14 august.Ved etteranmelding kr 750,- For øvrige deltakere mottas 
lpåmelding frem til 19 august kl 10.30. 

Startnummer Blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter arrangørens anvisning. 

Start rekkefølge I første og andre omgang starter kl 1, kl 2, kl 3 og  k l   5   i  den startrekkefølge som 
arrangøren har satt opp. 
I tredje omgang startes det etter omvendt resultatliste etter to omganger i hver klasse. Dvs. 
at dårligst tid etter to omganger starter først og best tid sist. 

Lisenser Alle NBF’s senior førerlisenser er gyldige. Man må ha lisens utstedt av NBF for å delta i NM – 
runden, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF og denne påskrevet lisensen. For 
deltagelse kun i Hallingcup kan engangslisens løses på stevnedagen. 

Startmetode Flyingstart benyttes. 

Tidtaking Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk. 
Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes. 

Løpsopplegg Nasjonalt løp, NM  Autoslalåm 2017. Løpet er også tellende i Hallingcup 2017 Det kjøres tre 
omganger i begge klasser. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten. 
Det tillegges to sekunder ved hver berøring av kjegler.  
Utelukkelse i gjeldene omgang ved feilkjøring. 

Depot Merket ved innkjøring, ingen parkering i depot uten anvisning fra arrangør. 

Offisiell oppslagtavle På vegg i depot. 

Øvrig Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under omgangene. 
Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i 
løpet. 
Det legges opp til bankett lørdagskveld, pris 500,- Denne avholdes på Fausko Skysstasjon 
på Tuv I Hemsedal. 

http://www.autoslalom.no/


Faktadommere Det utnevnes faktadommere til bedømming av kjegleberøring. 

Premiering                          Premieutdeling for Hallingcup vil foregå I depoet umiddelbart etter protestfrist.  
Øvrig premiering etter NM-reglement i Autoslalåm. NBF's NM-medaljer til de tre beste i 
NM-klassene, deles ut på banketten på Fausko Skysstasjon. 

Forsikring/ansvar Viser til § 850 pkt. 4 i NSR, reglement for Autoslalåm. 
”Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar. 
NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som 
måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og / eller deltakerbiler.” 

Løpsleder  Tom Pedersen 

Løps sekretær Alexandra Hansen von Gyllensten 

Juryleder Kai Viggo Bratteng 

Jurymedlemmer Anne Embre , Knut Grønneberg                                                               

Teknisk sjef Stein Svare Nilsen 

Faktadommere I henhold til Generelle Bestemmelser pkt 11.14.3 publiseres det liste med disse på offisiell 
oppslagstavle. 

Startavgift NM Kr.650,- i klasse 1 og 2 , Hallingcup ,se egne tilleggsregler 

Protestfrist 15 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr. 1000,- i henhold til Generelle 
Bestemmelser pkt 13 

Tidtaking/resultatservice          Alexandra Hansen von Gyllensten og Steffen Mythe 

Skisse over banen Vil henge på oppslagstavle i depot ved åpning av påmelding løpsdagen. 

 

 
Tidsskjema: 
Første bil starter kl. 11.30 
Innsjekk kl. 9.00 - 10.30 
teknisk: kl. 9.00 – 10.30 
Føremøte: kl. 11.00 på ”startplaten” 

 
 
  

    

    

    

 

Med bensin i blodet og miljø i hodet! 

Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes. 

 
Vi ønsker alle deltagere og ledsagere hjertelig velkommen til en fartsfylt og trivelig helg på Fuglehaugen 

motorsenter. 

Forbehold om trykkfeil! 

 

 
 

 
 

 


