
INNBYR TIL NORD-NORGES RASKESTE BIL 

FREDAG 22 JULI 2022 KL 18:00 

Påmelding: www.bilsportportalen.no innen fredag 15 juli 2022, begrenset påmelding, max 50 biler. 

Arrangør står fritt til å plukke ut biler. 

Arrangeres i samsvar med det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), det Nasjonale 

Sportsreglementet (NSR), samt disse tilleggsreglene. 

Tidsplan:     Sekretariat/teknisk kl. 16.00 – 18.00  
Kjøring kl. 18.00 – 21.00 

Innsjekk:   Personlig oppmøte ihht § 233 Innsjekk fra kl 16:00 til 18:00 

VIKTIG:  Alle førere/passasjerer skal ha sikkerhetsutstyr i henhold til reglement.  

Hjelm, hansker og heldekkende klær. 

Deltagere/lisens:  Deltagere skal ha lisens ihht NBF’s regelverk for gjeldende klasse.  

   Husk førerkort i de klasser hvor dette er nødvendig.  

Testing av bil:  I den hensikt å få prøve bilen, kan ulisensierte førere tillates å kjøre. Her 

benyttes registrerte biler som oppfyller vegtrafikklovens krav. Det løses 

engangslisens. Krav til fører er gyldig førerkort. Ingen løse gjenstander i bilen 

Kjøringen skal skje i moderat tempo. 

Passasjer/taxi:  Det løses engangslisens. For denne type kjøring skal sikkerhetsbur i bil være 

forsterket med dørforsterkning (sidebeskyttelse) Stol og sele på 

passasjersiden skal være i henhold til de krav som gjelder for fører. 

Alle passasjerer skal være over 150 cm høye. Passasjer under fylte 18 år må 

ha med ledsager 

Banen:    550 m lang. Bredde 30 m. 100% asfalt  

Løpsavvikling:   Kjøres en og en bil av gangen på banen. 120 m. 

Start på flagg. Det opplyses tid ved målgang. 

Det kjøres to omganger. 

Startkontingent:  Motordag kr. 300,-   

   Det må også løses ENGANGSLISENSER FOR BANEDAG 

Kan kjøpes på https://www.bilsportlisens.no eller på 

arrangementet. 

Engangslisens for fører GATEBILER eller LISENSBILER KR 220,- 

Engangslisens passasjer kr.320,-  

Startrekkefølge:  Deltagerne stiller i kø i depot for start. For å øke effektiviteten i avviklingen, 

står starter fritt til å endre rekkefølgen blant biler oppstilt til start. 

 

 

http://www.bilsportportalen.no/
https://www.bilsportlisens.no/


Arrangør: KNA Troms       Løpets art: Motordag          Arr.lisen.nr: 26074        E-post: jhn@bakkelop.no 

Løpsleder: Tony Lund Tjelle Tid og sted: Innkjøring Myrefjell strekka kl 16:00 – 21:00 

Teknisk kontrollant: VVTS 

 

VELKOMMEN TIL MOTORDAG 
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