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Innbydelse og tilleggsregler
Løpets navn:  NM Autoslalåm 2015
Arrangør:  NMK Sandefjord 
Løpets adresse: Saturnusvei 54, 3226 Sandefjord 
 magne.hellandgd@gmail.com
Løpsdato:  Søndag 12. september 2015 kl. 11.00
Arrangørlisens: ARBS 15.06287
  Arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement,  

Reglement for Norgesmesterskap i autoslalåm 2014 samt disse tilleggsregler.
Løpsleder:  Magne Helland
Sportskomite:  Jan Moland, Trygve Andersen, Steen Wold, Reidar Moland, Tormod Schau, Kim‐Arvid Gustavsen, Arnfinn 

Gåsholt
Teknisk kontroll:  Reidar Moland/Tormod Schau
Miljøansvarlig: Jan Moland
Jury: Rolf C. Buch, Håvard Sande og Lars Henry Johnsen
Fremmøte:   Taxebanen på området på østsiden av Torp flyplass. Sekretariat og teknisk kontroll åpner kl. 8.30.  

Løpsledelsen treffes på tlf. 97 66 33 66 på løpsdagen. Skisse over løypa sendes deltagerne på mail og den vil 
også være tilgjengelig i sekretariatet på papir - og oppslått.

Løpet:   Det kjøres 3 omganger på banen (kun betong) med samme løype. Dårligste omgang strykes.  
Løypelengden er ca 900 m. 

Klasser NM:  Kl. 1  Standardbiler 
Kl. 2  GT-biler, Sportsbiler, Modifisert std. o.l. Biler som normalt deltar i klasse 4 tillates benyttet i klasse 2 i 
NM, dersom sportsbilens vekt er over 650 kg (fører ikke medregnet).

Klasser:  Vi vil i den grad det er plass, innby til følgenede klasser utenom NM: 
Kl. 1 og 2 Standardbiler og GT-biler, Sportsbiler, Modifisert std. o.l. utenom NM. 
Kl. 3  Nybegynnere utenom NM

Påmelding:  Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til gjeldende reglement for autoslalåm § 850 se  
www.bilsport.no. 
Anmeldelse skjer til klubbens adresser (post eller mail). Se for øvrig NSR§34-44 og 61.

Startkontingent:  Kr. 600,- ved påmelding før 6. september. Senere påmelding kr. 750,-. For nybegynnerklasse kr. 300,-. 
Innbetales til konto 2490 20 53650. Husk å ta med kvittering.  
For deltager i NM er endelig påmelding 9. september kl. 24. For øvrige deltagere tar vi i mot påmelding 
frem til kl. 10.00 på løpsdagen. Det settes deltakerbegrensning ved de 60 først påmeldte.

Førermøte:  Holdes kl 10.40 i start/målområde
Start: Kl. 11.00 1. omgang starter 
 Kl. 12.30 (ca) 2. omgang kjøres fortløpende uten pause 
 Kl. 14.30 (ca) 3. omgang starter etter 30 min. pause
  Det kjøres tre omganger. Omgangene kjøres i den nummerrekkefølge som arrangøren har satt opp.  

I siste omgang starter den deltaker først som sammenlagt har dårligst tid. Sist i hver klasse starter den som 
sammenlagt har best tid. 
Dårligste omgangstid strykes når endelig resultat regnes ut.

Forsikring:   Sjekk med eget selskap. Se også ”Bilsportforsikringer”, side 27-29 i Bilsportboken.
Lisenser:   Løpet krever gyldig lisens for 2015. For klassene utenom NM kan man også kjøre med engangslisens. Alle 

førerlisenser fra NBF er gyldige.  
Engangslisens kr. 150,- kan løses ved start. Se for øvrig NSR§52.

Premiering:  NBFs NM-medaljer til de 3 beste i NM-klassene i tillegg til premie til de 3 beste i hver klasse.  
Premieutdeling blir på Sandefjord Motorhotell ca kl. 21 - hvor det også vil være bankett.

Protestfrist: Det henvises til NSR kapittel 10.
Overnatting  Vi har fått avtale med Sandefjord Motorhotel, tlf 33 48 90 60 om overnatting, her skal også bankett 
og bankett:  med premieutdeling foregå. Enkeltrom 850,- per natt, dobbeltrom 1040,- per natt. Mulighet for treretters 

middag for 360,- fredag kveld. Overnatting bestilles direkte av deltagerne selv. Deltagelse på banketten 
meldes til Magne Helland, helst sammen med påmelding til løpet. Banketten koster i utgangspunktet  
kr. 600,-, vi prøver å få dekket deler av dette. Deltagerne gjør selv opp med hotellet for overnatting, betaling 
for banketten gjøres sammen med startavgiften ved innsjekk. 

Kiosk: Åpent for deltager og publikum fra kl. 09.00 i start/målområdet.
 Arrangøren forbeholder seg rett til reklame på bilene.
 Startnummer plasseres etter arrangørens anvisning. 

NMK SANDEFJORD henstiller 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 dag på Torp.
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NM Autoslalåm
2015 Sandefjord,Torp
Kart til baneområdet

Arrangør:
NMK Sandefjord
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Brettes her

Frimerke

Til
NMK Sandefjord
Saturnusvei 54
3226 Sandefjord

«Påmelding NM Autoslalåm 2015»
eller bruk skjema på internett: 
http://www.autoslalom.no
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Returadresse: NMK Sandefjord, Saturnusvei 54, 3226 Sandefjord.

Klasse: ________________  

Flere skal kjøre samme bil: ________  Start Nr: ________________

PÅMELDING til
NM AUTOSLALÅM lørdag 12. september 2015

Fører: ________________________________________  Lisensnr.: ___________ Engangs ___

Adresse: ______________________________________ Tlf. :___________________________

Postnr./Sted. __________________________________  mail:___________________________

Medlem av klubb: _____________________________________________________________

Bilens Fabrikat: _______________________________  Type: _________________ År: ______

Reg nr.: ____________________

Ønsker å delta på banketten (kr. 600,-): Ja ______  Nei ______ (sett kryss)

Ønsker bare å delta på premieutdelingen: ______ (sett kryss)

Betalt kr.: __________________   __ Bank  __ 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.  
Det blir sendt ut en foreløpig startliste 10. september på mail til de vi har mailadresser til.
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