
    Tilleggsregler Autoslalom Fuglehaugen 

 
Vi anbefaler alle nye deltagere å lese reglement for Autoslalom i bilsportboken. Reglene kan også leses på 
internett: www.bilsport.no/grener/autoslalom 

 

Arrangør:   NMK Gol 

Adresse:   Skrøyvestølvegen 10, 3550 Gol (Fuglehaugen) 

Arrangørlisens:  ARBS 19,06382 

Jury:    Anne M Embre, Geir Åge Lia, Stig Holandsjø 

Løpsleder:   Nils Ove Embre 

Sportskomite:   Nils Ove Embre, Christian Embre, Renathe von Gyllensten 

Teknisk kontroll:  Bjørnar Embre 

Miljøansvarlig:  Bjørnar Embre 

Teknisk/Sekreteriat:   Depoet fuglehaugen 

Kontakt:    Løpsleder, Nils Ove Embre 48010188 
     Jury,        Anne M Embre 95036528 

Generell Info:    Løpet inngår i Østlandcup. 

Løpet:                              Det blir asfaltløp. Det kjøres 3 omganger i samme løype, hvorav den                                    
                             dårligste omgangen strykes. Løypelengde er ca 800 m. Skisse over                                              
                             banen vil bli utlevert ved innsjekk. 
 
Startnummer:                Plasseres etter arrangørens anvisning. 
           

Start rekkefølge:           Starter klassevis, hvor kl 1 er først 

Startmetode/tidtaking: Det vil bli benyttet «flying start». Målgang vil være målgård ihht §850 
                                           Det blir benyttet elektronisk tidtagning. 

Tilleggstid:                        Det blir 2 sekunders tidstillegg ved berøring av kjegle. 
                                           Ved feilkjøring blir respektive omganger strøket. 

Forsikring:                       Sjekk med eget forsikringsselskap: Se også bilsportforsikringer   
                                          Bilsportboken eller bilsport.no. Viser til §850 pkt. 4 i NSR, reglement  

                                          For autoslalom «deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen  
                                          Risiko og ansvar. NB! Den arrangerende klubben og dens funksjonærer 
                                          har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller  
                                          forårsakes av deltager og/ eller deltagerbiler» 

Protest:                          Det henvises til NSR kapittel 10. Protestrist er satt til 15 min etter 
                                        Offentliggjørelse av resultatlisten. 

Premier:                         Kl 1,2 og 4, de 3 bestei hver klasse blir premiert. 
                                        Kl 3 og 5, alle blir premiert                

Annet:                            Alle deltagere må fjerne startnummer i fra bilen før de forlater 
                                        Arrangementet. 

                                        Det konkurreres i følgende klasser 

http://www.bilsport.no/grener/autoslalom


                                        Kl 1 Standarbiler 
                                        Kl 2 Modifiserte biler og sportsbiler 
                                        Kl 3 Nybegynnere 
                                        Kl 4 Veteranbiler, biler som er 30år eller eldre 
                                        Kl 5 Debutant med ledsager 
                                       Kl 1,2,4 og 5 inngår i Østlandscup 

Tidsskjema:                 8.00                   Sekretatiatet åpner 
                                      08.00 - 9.30     Registrering og teknisk kontroll   
                                      09.45                 Førermøte  
                                      10.00                 Start første bil 

Påmelding:                  Kan sendes til: embresos@gmail.com eller i sekretariat på løpsdagen.               

Lisenser:                        Løpet krever gyldig lisens for 2019 eller engangslisens 

Startkontigent:            Kl 1,2 og 4, 300,-, kl 3 og 5, 150. Engangslisens 150,- 

Teknisk kontroll:         I depoet. 

Biler:                               Biler som skal delta må tilfredsstille kravene gjeldene 
                                        Reglement for  Autoslalom § 850, se www.bilsport.no og  
                                        Kjøretøyforskriften. 

Støy:                             Støygrense er satt til95dB. Måling foretas i henhold til bestemmelser 
                                      I §303   

Dekk:                           Se§ 850 i bilsportboken eller bilsport.no. Dekk og felg må tilfredsstille  
                                     Veitrafikkloven.     

Depot:                        Parkering av hengere og biler som ikke skal delta skal ikke skje inne i 
                                    depoet.   
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           Påmeldingsskjema til 
      Autoslalom på Fuglehaugen 
 

Klasse:_________ 
 
 
Fører:______________________________________Lisensnr:________ Engangs:_____ 

           Adresse:______________________________________Mob:____________________ 
Postnr/sted:___________________________________________________________ 
E-post:_______________________________Klubb:___________________________ 
 
Bilmerke:_____________________________Type:_____________________________ 
Regnr:_____________________ 
 
Skal flere 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 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. Tilleggsregler er lest og forstått. 
 

 
 
________________________________      _________________________________ 
Eier                                                                      Fører 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



NMK Gol 
Inviterer til 

Autoslalom på Fuglehaugen 
lørdag den 17 august 

Vi har trening fredag 1800 – 2000 
Vi starter løpet kl 1000 for å bli ferdig så tidlig som mulig for 

oss som skal til Vålerbanen Søndag 
 
 
                                                   

 
 
 
 
 
 

 


