
 

TILLEGGSREGLER   

ÅRSFEST  

NMK Nord Gudbrandsdal 

Sjårdalen Samfunnshus  

4. November 2017 
 

Arrangør: NMK Nord-Gudbrandsdal 

Adresse: NMK Nord-Gudbrandsdal v/Anders Kongsrud, postboks 163, 2684 VÅGÅ 

Løpets art: Mat, Musikk, Dans og Tullprat 

 Festen arrangeres i samsvar med Det internasjonale Festreglementet (DiF), Det Nasjonale 

festreglementet (NFR) og disse tilleggsregler. 

Festkomitee: Anders Kongsrud og Bjørn Haugstulen 

E-post: post@nmk-ngd.no 

Tlf: Anders Kongsrud: 992 34 795 

Tid og sted: Sjårdalen Samfunnshus, Lørdag 4. November, kl 18.00  

Tlf. stevnedagen: Anders Kongsrud, Tlf 992 34 795 

Banen: Sjårdalen Samfunnshus:  

42 meter langt og 17 meter bredde.  

Inngangspartiet er ca 10 meter langt med strekkmetall som underlag 

Dobbelt inngangsparti med slagdører. 

Huset har alternativspor. (Bruk døren til venstre inn mot dansegulv)-Må benyttes minst en 

gang i løpet av kvelden.  

Gulvbelegg som underlag over hele huset. 

65% Dansegulv/Spisesal 

15% Kjøkken 

5% Garderobe 

10% Sanitærfasiliteter 

5% Scene 

Klasser: Bilcross jr, bilcross damer, bilcross åpen klasse, funksjonærer og gode bidragsytere 

Deltakere/lisens Deltagere skal ha lisens. 

Kan kjøre på engangslisens men får da ikke gjeldende poeng for gode ‘’dansemoves’’. 

 

Drivstoff: Drikkevarer i både vanlig og uvanlig handelsvare. Medbrakt er tillat. 

Narkotiske medikamenter er strengt forbudt og gapestokk vil tas i bruk. 

Dekk: All slags skotøy er tillat bortsett fra vernesko og snowjog.  

Påmelding: Elektronisk på www.nmk-ngd.no  

Startkontingent: Gratis 

Avbud: Avbud skal skje snarest pr sms til telefon 992 34 795 

Startmetode: Det benyttes norsk vimpel og velkomstdrink.  

Tyvstart: Ved første gangs tyvstart gis advarsel til hele heatet. Ved 2. gangs tyvstart må fører innom 

alternativsporet hver gang han entrer dansegulvet.  

Premiering: Premiering av klubbens førere fra Klubbløpet 2017 etter middag. 

Lydbegrensning: Støymåling på toalettet vil bli foretatt av teknisk kontrollant Roar Aurmo. 

Ellers i lokalet gjelder vanlig norsk folkeskikk.  

Førermøte: Lørdag 4. November kl 18.00 på scena 

Resultatliste og 

jurymeldinger: 

Slås opp på den offisielle tavla ved inngangspartiet.  

Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle. 

 

Reklame: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på deltagerne. 

Frikjøp er ikke tillatt. 

Parc Fermé: Garderobe benyttes. Kun finalister som overlever festen etter kl 03.00 og ikke har skyss 

hjem skal parkere her.  



Juryleder: Tom Erling Nårstad 

Jurymedlemmer: Morten Flateng 

Knut Edvin Lindsø 

Rune Kleiven 

Løpsleder: Anders Kongsrud 

Ass. Løpsleder: Lars Eriksen 

Sekretær: Arild Olderløkken 

Teknisk 

kontrollant: 

Roar Aurmo (95207527) (teknisk sjef) 

 

 

Faktadommer: Faktadommer start: Jan Gunnar Reiremo 

Faktadommer mål: Odd Olderløkken 

Faktadommer alt spor: Josef Grothe 

 

Miljøansvarlig: Stian Evensen 

Ambulanse: Ring 113 

Miljøtiltak: Alle deltakere skal benytte tett underbukse, absorberingsmatte eller tilsvarende under 

middagen.  

Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter for utslipp mot miljøet. 

Eventuelle utslipp må samles opp og deponeres i arrangørens container på utsiden av bygget.  

Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette. 

 

Løpsavvikling: Det vil bli kjørt innledende omganger med valgfritt antall runder i baren. 

Startlister vil bli trukket på data 

Det kjøres etter trekte startlister og startposisjoner 

Det kjøres på poeng, Vi bruker samme stilkarakterer som skihopp. Maks 5*20 i stil. 

Det kjøres med inntil 2 førere pr dans 

Det kjøres med alternativspor 

Det kjøres A finale i alle klasser. 

 

Det er førers ansvar å komme frem til start. Ved for sen fremkjøring til start, medfører dette 

startnekt i omg/finale. Heatene fylles opp og jevnes ut. Dette gjøres ved at neste mann på 

dansegulvet trekkes opp, uavhengig av startspor og får det ledige sporet. Dette styres helt og 

fult av løpsleder og hans assistenter. Disse forbeholder seg retten til og justere dette for 

løpets beste. 

Rensing av dansesko på starters kommando. Kun 2 rensinger. Stå og burne er ikke tillatt. 

Anbud: Det kan legges inn anbud på hvilken som helst fører.  

Vi anbefaler å ikke legge inn bud på juniorførere og førere med fast forhold.  

Kr 370,- pr bud. Dette betales kontant eller med vipps til løpsleder.  

Utsettelse eller 

avlysning: 

Ved mindre 50 antall deltakere vil arrangementet kunne bli avlyst.                                              

Info vedrørende dette vil formidles på våre nettsider. 

Transport: Det vil bli satt opp bussrute til og fra festen for deltagere utenfor kommunegrensen til Vågå. 

Dette betales av NMK Nord Gudbrandsdal. 

Info om tider kommer på nettsiden i forkant av festen. 

 

 

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge. 

Dette gjelder ikke i kveld.  
 

 
    


