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På Langeland næringshage 22/8-2015 

Start, Mål, Teknisk og sekreteriat, Kongsbil AS. 

Sekretæriatet åpner kl. 0900. 

Registrering og teknisk før kl. 10.30. Førermøte kl. 11.10 og start kl. 11.30. 

 

For mer info om autoslalåm se www.bilsport.no/grener/autoslalam, 

Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding kan sendes finnskogrekrutt@hotmail.no 

KNA Kongsvinger har åpen kiosk med salg av pølser, vaffel, kaffe og brus. 



Tilleggsregler 

Finnskog Rekrutt Autoslalom arrangeres i samsvar med NSR § 850 og 851, reglement for 
autoslalåm samt disse tilleggsreglene. 
 
Vi anbefaler alle nye deltagere om å lese reglement for Autoslalåm i bilsportboken. Reglene kan 
også leses på internett: www.bilsport.no/grener/autoslalam, 
 

Arrangør:    KNA Kongsvinger 

Adresse:    PB 137 
    2201 Kongsvinger 
 

Arrangørlisens:  ARSC 15.06921 

Jury: Stig Rune Kjernsli (Leder),  Jan Ove Sagmoen, Per Gunnar 
Aarnes 

Løpsleder:    Ole Kristian Bråthen 

Sikkerhet:   Roy Rogstadmoen 

Sportskomite: John Olav Aamot, Kjetil M. Hansen, Ole Kr.Bråthen, Roy 
Rogstadmoen, Tommy Lillenes 

Teknisk kontroll  Lars Snare 

Miljøansvarlig:  Kjetil M. Hansen 

Teknisk / Sekreteriat:  Kongsbil AS, Industriveien  23, 2212 Kongsvinger,  
Åpner kl 09.00 
 

Kontakt:    Løpsleder  Ole Kristian, 916 92 860 
Jury Stig Rune, 906 34 632 

 

Løpet:  Løpet blir et asfaltløp. Det kjøres 3 omganger i samme løype, 
hvorav dårligste omgang strykes. Løypelengden er ca 1000 m. 
Skisse over bane vil blir publisert på 
www.knakongsvinger.no/autoslalom  21/8-15 kl 21.00 Skisse 
over bane vil også henge i depot og ved innsjekk. 

Det konkurreres i følgende klasser 
Kl 1-2-3-4 
 

Påmelding:  Bindende påmelding innen 20/8-2015 på mail  
finnskogrekrutt@hotmail.no eller levering av påmeldingsskjema 
til Kongsbil AS v/Kjetil eller Tommy. Det er en begrensning på 
30 deltagere. Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til 
gjeldende reglement for Autoslalom §850 se www.bilsport.no 



 
Depot: Depot er utenfor lokalene til Kongsbil AS og John Deer 

Forestry. Industriveien 23, 2212 Kongsvinger.   
 
Startnummer: Startnummer blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter 

arrangørens anvisning. 
 
Førermøte: Førermøte avholdes kl 11.10 ved innsjekk inne i lokalene til 

Kongsbil AS. 
 
Start rekkefølge: Rekkefølge i alle tre omganger, klasse 1, 2, 4, 3 ihht startliste 
 
Startmetode/ tidtakning: Det vil bli benytte «Flying start». Startvimpel blir benyttet. 

Målhang vil være målgård ihht §850. 
 
Løpsopplegg: Nasjonalt løp. 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. Stryk ved feil-kjøring. 

 

Forsikring:  Sjekk med eget forsikringsselskap. Se også «bilsportforsikinger 
side 24-25 i Bilsportboken eller www.bilsport.no. 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.” 

 
Startkontigent:  Kr 200,-. KNA Kongsvinger selger også engangslisenser, for de 

som måtte ønske det. 
 Innbeting skal skje til konto 9001.13.02628 innen 20/8-2015. 

Forhåndsbetaling kan også skje kontant til Kongsbil AS v/Kjetil. 
 
 
Premier:  De 3 beste i hver klasse blir premiert. Premieutdeling skjer 15 

minutter etter protestfristens utløp. 
 
Støy:  Støygrense er satt til 100dB. Måling foretas i henhold til 

bestemmelser i §303 
 
Dekk:  Se §850 i bilsportboken eller www.bilsport.no. Dekk og felg må 

tilfredsstille veitrafikkloven. 
 
Protester:  Protestfris er satt til 15 min etter siste deltager er kjørt i mål. Det 

henvises også til NSR kapittel 10. 

  



Cup 

Finnskog Rekrutt Autoslalåm 2015 inngår som del 2/3 i Finnskog Rekrutt Cup. 

 

Antall løp: Det kjøres 3 løp i Finnskog Rekrutt Cup. Alle tre løp gir 
tellenede resultater. Man må ha deltatt i minst 2 løp for å få 
tellende resultat. 

Klasser:  Det kjøres Cup i klasse 1,2,3 og 4. En deltager må kjøre i 
samme klasse i alle løpene for å få tellenede resultater.  

Poeng: Poengene beregnes etter skalaen: 
20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0. Maks oppnåelig poeng 
er 60. Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som 
gir plassering. Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge 
mellom de aktuelle deltakerne i siste løp, hvor begge har kjørt 
samme aktuelle klasse som gjelder 

 

Påmelding: Ved innbetaling av startkontigent på Finnskog Rekrutt 
Autoslalåm er man automatisk med i Finnskog Rekrutt Cup. 

 

Premiereing: De tre beste i hver klasse blir premiert. Man må ha deltatt i 
minumum 2 av løpene for å kunne oppnå plassering på 
resultatlistene og motta premie. 

 


