
Innbydelse og tilleggsregler til 
NM i autoslalom 2019 

 
1. Hordaland Motorsport har den glede å innby til NM i autoslalom 2019. 

  
2. Det arrangeres Norgesmesterskap i autoslalom i henhold til  bestemmelsene 

i NSR §850 og 851, spesialreglement for autoslalom og mesterskapets 
tilleggsregler. 

 
3. Arrangørlisens: ARBS 19.06381 

 
4. Deltagere: 

Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig norsk årslisens utstedt 
av Norges Bilsportforbund (NBF). 
 

5.  Løpsleder: 
 Terje Villanger mob: 97156242 
 

6. Dommere: 
Juryleder: Kjell Arne Nysveen 
Jurymedlemmer: Janicke Rakland og Anne Marie Embre 
 

7. Teknisk  kontrollant: 
Johnny Haugland 
 

8. Sportskomite, adresse og telefon: 
Hordaland Motorsport, co/ Terje Villanger, Paktarmyrhaugen 3, 5918 
Frekhaug. Mob  97156242 
 

9. Speaker : 
        Terje Villanger 
 
10. Sekretariat: 
        Victoria T. Eide 
 
11. Tid og sted for løpene : 

        Lør. 28 sept. På Eikås motorbane, Bergen 

 
12. Organisering:  

Løpets lengde er ca. 900 m på asfalt 
Det kjøres tre omganger. Omgangene kjøres i den nummerrekkefølge som 
arrangøren har satt opp. I siste omgang  starter den deltager først som 
sammenlagt har dårligst tid etter to omganger. Sist i hver klasse starter den 
som sammenlagt har best tid etter to omganger.  
Dårligste omgangstid strykes når endelig resultat regnes ut. 

        Det blir begrenset deltagelse til ca 50 biler. 
 
13. Klasser:    

Klasse 1:Standard   
Klasse 2:Modifiserte std.biler,GT biler m.m                  
 

14. Start rekkefølge:  
Klasse 1 først og så klasse 2  
Startnr. festes på bilens høyre side 
Skisse over banen blir hengt opp  i start/målområde i god tid før førerermøte. 

 

  
15.  Påmelding:   

                Påmelding innen mandag 23 sept. Til   jrakland@gmail.com 
          Startavgift er kr 650,- 
          Ved etteranmelding er startavgiften kr 750,- 

   Betaling ved innsjekk, løpsdagen, eller på VIPPS til 47730900 merket 
med navn og at det er til NM. 

         NB! Husk underskrift av bilens eier! 
 

16. Teknisk kontroll: 
 kl. 08.00 – 10.00 . 
NB! Bilene skal være i godkjent stand.  

        Dette gjelder også ombygging / trimming. 
        Vi oppfordrer deltagerne til å komme i god tid før kl.10.00 
 
17. Førermøte:   

Holdes kl. 10.40  i start/målområde. 
18. Start:   

Første bil starter kl. 11.00 
    
19. Premiering 

Det blir kåret mester i hver klasse. NBF deler ut gull, sølv og bronsemedaljer 
¼ premiering deles ut av arrangøren i hver klasse 
Premieutdeling skjer på banketten på Alver hotell lørdag kveld, løpsdagen. 
 

20. Resultatliste: 
Umiddelbart etter siste bil i hver omgang  på oppslagstavle i depoet. 

     Blir ajourført av Geir Hatland på, www.autoslalom.no i etterkant.   
 

19,  Protestfrist:   
       15 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr.1000,-,  
        i henhold til NSR § 93, § 94, § 95 og § 96 
        Eventuelle appeller blir behandlet i Den Nasjonale Apelldomstol. 
 
 20. Lisenser: 
       Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige. Ved bruk av engangslisens 
       kan deltager ikke oppnå plassering eller premiering i NM, se NSR § 52. 
       Årslisens koster kr 980,- 
       og fås hos NBF på tlf. 23 05 45 00 eller på www.bilsport.no/skjemaer.  
  
21. Overnatting og bankett 

Vi har fått avtale med Alver hotell, tlf 56343800, post@alverhotel.no , om 
overnatting, her skal også bankett med premieutdeling foregå. Enkeltrom 1000,- per 
natt, dobbeltrom 1200,- per natt, inkl frokost. Overnatting bestilles direkte av 
deltagerne  selv. Deltagelse på banketten meldes til Janicke Rakland, helst sammen 
med påmelding til løpet. Banketten koster 600,-. Deltagerne gjør selv opp med 
hotellet for overnatting, betaling for banketten gjøres sammen med startavgiften ved 
innsjekk, eller på VIPPS til 47730900 merket med navn og at det er til NM. 
Banketten begynner kl 19.00. 

 
   21. Forsikring/ansvar:  
    Viser til § 850 pkt.4NSR,reglement for autoslalom 

”Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og 
ansvar. NBF,  den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet 
ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller forårsakes av 
deltaker og/eller deltakerbiler.”  Hver enkelt bør sjekke med eget 
forsikringsselskap 

http://www.autoslalom.no/
mailto:post@alverhotel.no


PÅMELDINGSSKJEMA FOR 
NORGESMESTERSKAPET I                

AUTOSLALOM 2019 

 

Påmeldingsfrist mandag 23. september 2019 
        

 
 

NAVN:     ____________________LISENSNR: _____________ 
 
 

ADRESSE:      ________________________________ 
 
 

POSTNR: ________POSTSTED:    __________________ 
 

TLF P:  _____TLF  J:  ________MOB: __________________ 
 
KLUBB:       __________________ 

 
BIL:     REG.NR:  ______ 

 
KLASSE:    

 
KJØRER SAMME BIL SOM:    _________________________ 
 
 
ØNSKER Å DELTA PÅ BANKETTEN (600,-):  JA______      NEI______ (Sett kryss) 
 
ØNSKER BARE Å DELTA PÅ PREMIEUTDELINGEN: ________ (Sett kryss) 
 

        
”Deltakelse i en konkurranse skjer på den deltakendes egen risiko og ansvar. NBF, den arrangerende 

klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller 
forårsakes av deltaker og/eller deltakerbiler.” 

 
 

_________________________________             ____________________________ 
UNDERSKRIFT FØRER                UNDERSKRIFT BILEIER 
 
 
 

 

PÅMELDINGSSKJEMA SENDES TIL :   
 
   Janicke Rakland, Søre Maggevarden 3, 5363 Ågotnes, eller på  

  E-post; jrakland@gmail.com 
           eller bruk skjema på internett http:// www.autoslalom.no 
 
 
 
 

 
 

Innbydelse til 
 

NORGESMESTERSKAPET 
I 

AUTOSLALOM 
 

Lørdag 28. september 2019 

 

 
 

Arrangør: 
Hordaland Motorsport 

 

mailto:jrakland@gmail.com
http://www.autoslalom.no/

