
  

NMK Bardu har med dette gleden av å invitere til 

Arne og Karin Steien`s Minneløp 
BC, RSCN og CROSSCART løp 

ved Bardu Motorsportsenter 17-18. sept. 2022 

 

Startmelding: 
 

1. TIDSSKJEMA     
       

17.08.2022  Offentliggjøring av tilleggsregler  

17.08.2022 Påmelding i www.bilsportportalen.com åpner   

15.09.2022 Påmelding stenger  

15.09.2022                                             Startmelding sendes på mail til førere som er påmeldt. 

16.09.2022 kl. 16:00   Depot åpner    

16.09.2022 kl. 16:00 - 20:00               Administrativ innsjekk i sekretariat 

16.09.2022 kl. 16:00 - 20:00               Teknisk kontroll i kjeller klubbhus, CK kontrolleres på depotplass. 

17.09.2022 kl. 08:00 - 09:00               Administrativ innsjekk i sekretariat 

17.09.2022 kl. 08:00 - 09:00               Teknisk kontroll i kjeller klubbhus, CK kontrolleres på depotplass. 

17.09.2022 kl. 10:00                            Førermøte ved sekretariat.                      

17.09.2022 kl. 11:00                            Start innledende omganger dag 1  

18.09.2022 kl. 10.00                            Førermøte ved sekretariat.                      

18.09.2022 kl. 11:00  Start innledende omganger dag 2  

 



2. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE   
2.1. BESKRIVELSE AV LØPET   

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR) og Det Nasjonale 

Sportsreglementet (generelle bestemmelser) samt disse tilleggsregler.   

 2.3. ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS    
Arrangør                           NMK Bardu   
Arrangørlisens nr.           58676 
Arrangørens adresse      PB 116, 9365 BARDU.  
Besøksadr                         Steienveien 215, 9360 BARDU   
GPS Koordinater   68’ 51’ 26’0 N 18’23’26’6 E   
Epost                   ann-elise.engmo@hotmail.com  
Telefon/kontaktpersoner: 91101065 Ann Elise Engmo 

  2.4.SPORTSKOMITE     

 Ellen Vang Jensen, Joachim Bjørnås, Berit Vang Andreassen, Ann Elise Engmo, Alf Magne Jensen  

2.5. OFFISIELLE FUNKSJONÆRER   

 

Løpsleder       Alf Magne Jenssen     

Løpssekretær      Ann Elise Engmo            

Teknisk ansvarlig   Jon Sverre Jensen           
Juryleder  Svein Olufsen 

Jurymedlem   Kjell Gunnar Olsen 

Jurymedlem   Kent Alan Stenslette 

Medisinsk ansvarlig 
Faktadommer start     

Stig Vimme 
Kennet Lakselv 

Faktadommer tyvstart    Kennet Lakselv 

Faktadommer alternativspor  Bente Flåten 

Faktadommer mål     Harriet Beck 

  

 
 

8. ANNEN INFORMASJON     
 

FLAGG 

Det benyttes grønt, gult og rødt flagg fra bemannet flaggpost.      
Ved evt. rødflagging av heatet skal førere umiddelbart avslutte konkurrering og returnere til startplaten i 
gangfart for omstart. Fører som forårsaket rødflagging får ikke stille til start igjen i dette heatet.  
Ved taking der man lander på alle fire hjul, skal deltakeren straks avslutte løpet og møte opp til 
medisinsk sjekk.     
 



KJØRERETNING PÅ BANEN 

STANS 

Vi vil opplyse at du som fører er pålagt å vise den største forsiktighet etter stopp av kjøretøyet på banen. 

Brann og flaggvakter hjelper (når sikkerhet tilsier det) deg snarlig fra kjøretøyet og i sikkerhet. Når 

omgang er over og heat er flagget i mål, SKAL det være i kjøreretning som løpet går i, MEN da kortest vei 

til innkjøring bildepot. 

 

MÅLGANG 

Vi ønsker å lette innkjøring til depot for våre deltagere.  
ETTER målgang kjøres det mest mulig hensynsfullt rundt banen og inn i depot. CK Mini under publikum 
og CK og BIL kjører til post 4 og legger ut i rett linje mot oppkjøring depot. 

 
 
DEPOT – FART OG HENGER PARKERING    

Fart i depot skal være rolig og forsiktig. Overholdes ikke dette vil det bli bøtelagt med kr 2000,- 

Jury tar denne avgjørelsen. Til informasjon er det ikke arrangør som mottar det pengene, men 

forbundet. Men for andre deltagere sin sikkerhet og trivsel ser vi oss nødt til å innføre dette med å skrive 

det i reglementet. Vi ønsker at deltagere, publikum og arrangør skal ha det trygt. 

Sykling i depot under løp er under ingen omstendigheter tillatt. 

  

Hengere parkeres på gressområde til høyre ved innkjøring nord oppe ved Steilia Alpinsenter. Trenger du 

hjelp, ta kontakt med depotansvarlig.     

Det skal ikke parkeres privatbiler i depot mens løpet pågår.  

Det må presiseres at det ikke er tillatt med overnatting i bildepot Det er heller ikke tillatt å ta løpsbil med 

i campingdepot.   

 

VERANDA PÅ KLUBBHUSET 

Den er forbeholdt Medisinsk og Deltagerkontakt. Ingen har tilgang innenfor sperringer (med mindre de 

gir tillatelse til det) 



 

ANBUDSPENGER    

Anbudspenger utbetales kontant. 
 

 

 

 

Camping ber vi dere om å plassere boenhet mest hensiktsmessig – tenk brannvern og sikkerhet.  

CAMPING ER FORBEHOLDT FØRERE OG FUNKSJONÆRER, I FØRSTE OMGANG.  
4 meter mellom hver boenhet. Parker innenfor oppmerket område. La branngater være åpne.  
 
Strøm til enhet er som tidligere, NMK Bardu leverer kun ladestrøm. Strømmen koster 100,- kr for helgen. 
Strømbillett og kvittering for betalt avgift ordnes i sekretariat. Settes synlig i boenhet for kontroll. 
 
Lekestativet vet vi brukes flittig av barna og vi ber dere ta hensyn til dem. 
 
Publikumsparkering er skiltet og vi henstiller til de fleste å bruke de.  
  

 
Kjeller er øremerket funksjonærer. Det er et område kun for funksjonærer til deres pause og 

bespisning. Kjeller vil ikke bli åpen for andre denne helgen. 
 

 

 

Vi minner om Fair Race og ønsker velkommen til en trivelig og underholdende helg,   

sammen med dere!  

 

 

 

 

 



Så sist, men ikke minst 

noe for barna  

 


