


 
    
  

 
ARRANGØR: KNA Drammen 

  
 
Innbydelse og Tilleggsregler til NM i autoslalom 29.09. 2018 
Norgesmesterskap i Autoslalåm i klassene 1 og 2, samt  ordinært løp for klasse 1,2 og 4 for 
de som ikke deltar i NM. .Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale 
Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement, Spesialreglement for Autoslalåm, 
NM-reglement i Autoslalåm samt disse tilleggsreglene. 
************************************************************************ 
 
Løpet teller i NM for Klasse 1 og 2, Østlandscupen og KNA-mesterskapet i Autoslalåm. 
 
Arrangør: KNA Drammen  
 
Arrangørlisens: ARBS.18.06354 
 
Løpsleder: Leif Brennhovd 
 
Sportskomiteen: Erik O. Johannessen, Jarle V. Bye, Mette Haugland, Leif Brennhovd 

og Oddvar Moland 
 
Teknisk kontroll: Ole Helleberg 
 
Miljøansvarlig: Leif Brennhovd. Arrangøren etablerer en miljøstasjon ved 

sekretariatet 
 
Jury: Jane Myhr (juryleder), Christian Mosgaard og Roar Tangerud 
 
Sportskomiteens  
adresse: KNA Drammen v/ Jarle V. Bye, Ulevannsveien 19, 3055 
Krokstadelva. http://kna.no/drammen/ 
 
Fremmøte: Basserudåsen Motorsenter, Drammensveien, 3612 Kongsberg. 

Løpsledelsen treffes på tlf. 90142883 på løpsdagen.  
                                       Portene åpner kl 07.30 

Skisse over løypa overleveres deltagerne når de har ordnet det 
administrative ved innsjekk på løpsdagen. 

 

http://kna.no/drammen/


Løpet: Det kjøres tre omganger med samme løype. Dårligste omgang 
strykes. Løypelengden er ca. 1600 meter. 

                                       Det konkurreres i følgende klasser i NM: 
                                                Kl 1      Standardbiler 
                                                Kl 2      Modifiserte standardbiler og sportsbiler. 
 
                                       Det vil holdes en egen konkurranse for de som ikke deltar i NM, 
hvor  

det konkurreres i følgende klasser: 
Kl. 1 Standardbiler 
Kl. 2 Modifiserte standardbiler og sportsbiler. 
Kl. 4 Veteranbiler 

 
                                       Løpet er også det 7. og siste i Østlandscup 2018. 

 
                                       Regler for Østlandscup 2018 
 
Deltagere: Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til gjeldende reglement 

for autoslalåm § 850, se 
https://bilsportboka.no/kapittel/autoslalom/autoslalam-reglement/ 
For deltagelse i NM kreves gyldig norsk lisens, se 
https://bilsportboka.no/kapittel/autoslalom/nm-autoslalam-reglement/ 

                                       NB: Husk at man ikke kan delta  i NM hvis man kjører på 
engangslisens – man må ha årslisens (se www.bilsport.no) 

 
 
Påmelding: Anmeldelse skjer elektronisk på linken under fra dd .  

Startkontingent, Kr. 650,- for NM-deltagere.  
Øvrige deltagere, kr. 500,- før 26. september. Anmeldelse etter denne 
dato vil anses som etteranmeldelse og  koste kr 650,- 
Deltagelse på banketten, Kr. 500,- pr. person 
Innbetales til konto 2270 22 01873. 
Påmeldinger til NM og banketten, mottas frem til tirsdag 25. 
september kl. 24:00. Etteranmelding aksepteres ikke 

  
Ved betaling til konto, ta med kvittering.  

 
                                    LINK: ELEKTRONISK PÅMELDING HER 
 
Avbud: Ved eventuelt avbud må arrangøren varsles på tlf og dette må også 

bekreftes skriftlig. Unnlatelse av dette vil medføre innrapportering til 
NBF 

 
Forsikring: Sjekk med eget selskap. Se også Bilsportforsikringer, side 28-29 i 

Bilsportboken. 
 
Doping og bruk av rusmidler:  

Se § 100 DOPING § 101 ALKOHOL 

https://www.facebook.com/%C3%98stlandscup-Autoslalom-2018-231637490741626/?modal=admin_todo_tour
https://bilsportboka.no/kapittel/autoslalom/nm-autoslalam-reglement/
http://autoslalom.no/wp/?page_id=4276
http://autoslalom.no/wp/?page_id=3687


 
Start: Førermøte utenfor sekretariatet kl. 10:00. hvor det er møteplikt for 

alle førere. 
   1.omg.  starter kl. 10:30.  

Startordning i hh.t. NM-reglementet, punkt 4.  
                                       Hvis flere deltagere deler bil og må starte umiddelbart etter 

hverandre, vil det rokkeres slik at det blir minst 3 biler imellom. 
                                       Det benytter rullende start etter §850 pkt. 12 
 
Faktadommere:            Faktadommerne vil bedømme kjegleberøringer og feilkjøringer. 
 
 
Premier: De 3 beste i hver klasse premieres. Premieutdeling for løpet og 

Østlandscupen foregår på banen umiddelbart etter protestfristens 
utløp. 
I NM-klassene premieres ¼ av deltagerne, i tillegg til 
mesterskapsmedaljer. Premieutdeling på banketten. 

 
Protester: Se generelle bestemmelser kap. 13. 
 
 

Tidskjema:              Kl. 07:30      Sekretariat og teknisk kontroll åpner. Teknisk til 09.30. 
Teknisk tas før man henvender seg i sekretariatet.  

Kl. 10:00 Førermøte og startliste publiseres 
Kl. 10:30 Start 1. omg. 
Kl. 12:00 Start 2. omg. 
Kl. 14:00 Start 3. omg. 
Kl. 16:00 Resultatliste og juryavgjørelser offentliggjøres på den 
offisielle oppslagstavlen ved sekretariatet. 
Kl. 16:30 Premieutdeling for løpet og Østlandscupen utenfor 
sekreteriatet 
Kl. 20:00 Bankett med premieutdeling for NM-klassene 
(Tidene kan bli justert) 

 
 
Bankett og overnatting: 

Banketten er på Sanden Hotell kl. 20:00 
3-retters middag, Kr. 500/- pr. person.  

                                       Drikke må man kjøpe selv. 
Kontakt www.sandenhotell.no eller på tel. + 47 32 25 05 50. 

 
Hokksund Camping er også ett alternativ, gangavstand fra Sanden Hotell. 

Se www.hokksund-camping.no/ eller ta kontakt på  
tel. + 47 32 75 42 42 

http://www.sandenhotell.no/
http://www.hokksund-camping.no/

