
 
 

                                                             

                                                                          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

                               

                                        

        



Tilleggsregler 

Autoslalåm som arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale 

Sportsreglement samt disse tilleggsreglene. 

************************************************************************ 

 

Arrangør: KNA Drammen avd. 

Arrangørlisens: ARBS.17. 

Løpsleder: Erik O. Johannessen 

Sportskomiteen: Leif Brennhovd, Oddvar Moland, Ronny Hansen, Christian Mosgaard 

Teknisk kontroll: Håkon O. Johannessen 

Miljøansvarlig: Leif Brennhovd 

Juryen: Rolf Cato Buch,  

Adresse: KNA Drammen avd., 

    Pb. 11,3320  VESTFOSSEN  
Mail: erikoj@broadpark.no 

Fremmøte: Basserudåsen motorbane ved Kongsberg. Sekretariat og teknisk åpner kl. 

08:30. Løpsledelsen treffes på Tlf. 918 01 407 på løpsdagen. Skisse over 

løypa overleveres deltagerne etter godkjent teknisk kontroll. 

Løpet: Det kjøres tre omganger på gokartbanen (kun asfalt) med samme løype. 

Dårligste omgang strykes. Løypelengden er ca. 950 m.  

 Det konkurreres i følgende klasser: 

  Kl. 1 Standardbiler 

  Kl. 2 Gt-biler, Sportsbiler, Modifisert std. ol. 

  Kl. 3 Nybegynner 

  Kl. 4 Veteranbiler 30 år eller eldre 

  Kl. 5 Ledsager. Sjåfør uten førerkort 16-19 år 

  Kl. 6 El-biler 

 Løpet inngår i KNA mesterskapet. Det gjøres oppmerksom på at det ikke 

finnes ladestasjon for El-bil på Basserudåsen.  

Påmelding: Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til gjeldende reglement for 

autoslalåm § 850 se www.bilsport.no. 

Anmeldelse skjer til klubbens adresser. Se for øvrig NSR Generelle 

bestemmelser kapittel 3.. 

 Startkontingent, Kr. 400,- ,For nybegynnerklasse kr. 200,-. 

 Innbetales til konto 2270 22 01873. Husk å ta med kvittering. 

 Vi tar i mot påmelding til kl. 10:00 på løpsdagen. Det settes 

deltakerbegrensning ved de 40 først påmeldte. 

Forsikring: Sjekk med eget selskap. Se også ”Bilsportforsikringer” i Bilsportboken. 

Start: 10:30 Førermøte ved start 

 11:00. 1.omg.  starter 

 12:30 (ca) 2.omg. kjøres fortløpende uten pause 

 14:30 (ca) 3.omg. starter etter 30 min. pause 

 Alle omganger kjøres med samme startrekkefølge. Det startes i 

nummerrekkefølge, ikke klassevis samlet. 

Lisenser: Løpet krever gyldig lisens for 2016 eller engangslisens. Alle førerlisenser 

fra NBF er gyldige. Engangslisens kr. 150,- kan løses ved start. Se for 

øvrig NSR Generelle bestemmelser kapittel 9.6. 

Premier: De 3 beste i hver klasse premieres. Premieutdeling blir etter løpet og 

protestfrister. Ca. kl. 16:00. 

Protester: Det henvises til NSR kapittel 13. 

Kiosk: Åpen fra 11:30 til 15:30 

 

 

http://www.bilsport.no/


 

 

 

Til 

KNA Drammen avd. 

Pb. 11 

 

3321 VESTFOSSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….…………Brettes her …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto 



Returadresse: KNA Drammen avd., Pb. 11, 3320 Vestfossen. 

  
 

Klasse:____________ Start Nr: ________________ 

 

Flere skal kjøre samme bil: _____ 

 

PÅMELDING til 

AUTO-SLALÅM søndag 7. mai 2017 
 

 

Fører:___________________________  Lisensnr.:___________  Engangs___ 

 

Adresse:_________________________  Tlf. :_________________________ 

 

Postnr./Sted._________________________ email:________________________ 

 

Medlem av klubb:_______________________ 

 

Bilens Fabrikat:_______________________ Type:________________År:______ 

 

Reg nr.:___________________ 

     __Bank 

Betalt kr.:__________________ __Kontant  Teknisk skjema OK:_______ 

 
Undertegnede vognens eier og fører, forplikter seg og alle i kjøretøyet værende personer til å rette seg etter alle fastsatte regler og forskrifter og 

påtar seg det fulle ansvar for ethvert uhell eller ulykke som måtte skje, eller forårsakes av vognen under løpet, samt forplikter seg til ikke å gjøre 

ansvar gjeldende mot NBF, arrangøren, arrangørens sportskomite eller noen av løpets funksjonærer. 

 

 

_____________________________    ________________________ 

Eier        Fører  

     
Det sendes ikke ut noen startbekreftelse. Påmeldte møter som fastsatt med mindre annen beskjed 

blir gitt av arrangøren. Evt. avmelding meldes til arrangøren på samme måte som påmelding. 


