
Tilleggsregler - Autoslalåmløp på KNA Varna  
Autoslalåm som arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement 
og Det Nasjonale Sportsreglement samt disse til leggsreglene.  

 

Arrangør:  KNA Varna 

Løpsdato:  04.08.2019 

Arrangørlisens: ARBS 19.06383 

Løpsleder:  Terje Skovdahl 

Sportskomiteen: Jorunn Ingebretsen, Tore Ingebretsen, 
Aleksander Pettersen 

Teknisk kontroll:  Adrian Pettersen 

Miljøansvarlig: Tore Ingebretsen 

Juryen:  Jorunn Ingebretsen, eventuell andre jurymedlemmer vil bli annonsert ved 
førermøtet. 

Adresse:  Vålerveien 1876, 1592 Våler i Østfold 
   For GPS, tast inn Vålerveien 1870, 1592 Våler i Østfold 

Mail:   alekpet9@gmail.com 

Fremmøte: KNA Varna ved Våler i Østfold. Sekretariat og teknisk åpner kl. 08:00. 
Løpsledelsen treffes på Tlf. 900 44 344 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. 1000 m. Det konkurreres i 
følgende klasser:  
Kl. 1 Standardbiler  
Kl. 2 Modifisert std. og sportsbiler  
Kl. 3 Nybegynner  
Kl. 4 Veteranbiler 30 år +  
Kl. 5 Debutant med ledsager  
Løpet inngår i KNA mesterskapet og som 4. løp i Østlands-cup.  

Påmelding: Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til gjeldende reglement for 
autoslalåm § 850 se www.bilsport.no.  
Startkontingent, Kr. 400,-. For klasse 3 og 5 er engangslisens inkludert i 
prisen. Innbetales ved innsjekk, vi tar kort og kontant.  
Påmelding gjøres på e-post til alekpet9@gmail.com 
Vi tar også imot påmelding til kl. 9:00 på løpsdagen.  
Det settes deltakerbegrensning ved de 45 første påmeldte.  

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

Start: Førermøte: 10:00 
Løpstart er 10:30. 1. omg. og 2 .omg. kjøres fortløpende uten pause  
3.omg. starter etter 30 min. pause  
Alle omganger kjøres med samme startrekkefølge. Det startes klassevis 
samlet etter reglementet.  

Lisenser: Løpet krever gyldig lisens 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. 

Protester:  Det henvises til NSR kapittel 13.  

Kafé:   Åpent under løpet med salg av mat og drikke 



 

Påmeldingsskjema til       Startnr: 
Autoslalåm søndag 04.08.2019    

          _______ 
Klasse: _____  
 
Fører:____________________________ Lisensnr:_____________ Engangs:______  

 

Adresse:______________________________ Mob:__________________________ 

 
Postnr/sted:__________________________________________________________  

 

E-post:___________________________ Klubb:_____________________________ 

 

Bilmerke:________________________Type:_______________________________  

 

Reg.nr:____________________________  

 

 

Flere skal kjøre samme bil: (  )JA (  )Nei, Hvis ja, hvem:_______________________  

 

 

 
Undertegnende vognens eier og fører, forplikter seg og alle i kjøretøyet til å rette seg 
etter alle fastsatte regler og forskrifter, og påtar seg det fulle ansvaret 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. Tilleggsregler er lest og forstått.  

 

 

 

__________________________  __________________________ 
Eier          Fører 


