
									
 

 

NORWEGIAN BIKE FESTIVAL 2019 
 

TILLEGGSREGLER RUN FOR FUN - STREET LEGAL 14-15 juni 2019 
 
Arrangør/Informasjon 
 
Arrangør: Norsk Dragracing Gardermoen 
Informasjon: www.ndrg.no eller DRAGBIKE NORGE på Facebook.	  

Om konkurransen 
 
Run for Fun: Kjøring 402 meter, elektronisk tidtaking, tidkort fås etter hver runde. Raskeste tid tillatt er 10,00 
sekunder/402 meter. 
 
Motorsykkel: Utøver må inneha gyldig førerkort og kjøretøy må være godkjent med skilt.  
Engangslisens kjøpes via mobil tilbudet gjelder for utøvere med norsk startsborgerskap. 
 
All informasjon om kjøp av lisens fås ved påmelding som skjer ved ankomst banen. Man betaler inngang og 
henvender seg i sekretariatet innen på banen. 
 
Utøvere med gyldig utøverlisens i NMF behøver ikke løse annen lisens, men må melde seg på ved ankomst. 

FUNKSJONÆRER 
 
 
Funksjonærer:  Stevneleder     Lin Amundsen  
          Juryleder:   Jens Petter Pettersen  
  Jury:   Kurt Ljones og Erlend Amundsen  
  Teknisk Kontrollant:  TBA 
   Starter:    Egil Johnsrud og Rune Moe Karlsen  
  Fakta dommer:  Starter 
  Tidtaking:   Ole Martin Emilsen. 
  Miljøansvarlig:  Mona Modahl og Stein Hellem 
  Speaker:   Pãr Wallin (PiPPi) 
  Sekretariatansvarlig: Annelie Olsson 

STARTAVGIFT 
	
300	kroner	pr	dag,	500	kroner	for	begge	dager	+	engangslisens/forsikring:	460	kroner.	 	

 

 
	



									
 

 

 

TIDSPLAN 
 
Depot åpent:  13.06.19: 15:00 – 23:00 
Innsjekk:  14.06.19: 08:00 – 18:00 
  15.06.19: 08:00 – 11:00 
Teknisk:  14.06.19: 08:00 – 17:00 
  15.06.19  08:00 – 15:00 
  Alle motorsykler skal gjennomføre teknisk kontroll før løpsstart. 
Førermøte: 14.06.19 klokken 09:30 ellers ved behov. 
  Førermøte er obligatorisk for alle som skal kjøre dragrace. 
Løpsstart: 14.06.19: 10:00 – 18:00 
  15.06.19: 09:00 – 17:00 
Premieutdeling: 15:06.19: 20:00 på scenen 
Premiering: 1000,- til beste ET. 
 
Forandringer på tidskjema kan forekomme! 

 

REGLEMENT  
	
Ved	Street	Legal	402	meter	(full	bane)	er	sikkerhetskrav	noe	strengere.	Følgende	gjelder:	
	 	 	
Utøvere	skal	benytte	skinndress	eller	bukse	og	jakke	av	skinn.	Gortex	jakke/bukse	av	god	kvalitet	kan	
benyttes.	Separat	ryggskinne	er	påkrevd.		
Klærne	skal	være	hele	i	sømmer	og	glidelåser.	Fór	i	skinnklær	skal	ikke	være	av	nylon	eller	annet	
syntetisk	materiale,	unntak	kan	gjøres	dersom	heldekkende	undertøy	av	silke	eller	bomull	brukes	
nærmest	kroppen.		
Dersom	bukse	og	jakke	brukes	skal	disse	i	midjen	overlappe	hverandre	med	minst	50	mm	
når	utøveren	har	inntatt	kjørestilling.	Utøvere	skal	bruke	godkjent	integralhjelm	(helhjelm).	
Sko	skal	være	av	mc-type	eller	lignende,	minimum	150	mm	høye	målt	fra	sålens	overkant,	overdel	
skal	være	av	lær,	sålen	skal	være	stabil	og	stødig	og	ikke	ha	metallbeslag.	Buksene	skal	overlappe	
skoene,	eller	omvendt,	med	minst	50	mm	når	utøveren	har	inntatt	kjørestilling.	
Hansker	skal	være	beregnet	for	racing	og	være	utstyrt	med	forsterkede	overflater	på	knoker	og	
håndbak.	Jakke-ermet	skal	overlappe	hansker,	eller	omvendt.	
 

MILJØ 
 
Spillolje, kjemikalier, drivstoff og lignende. leveres på anvist plass i depot. Depot skal forlates ryddig og rent 
etter endt dag. Det vil bli satt ut søppelkasser, og miljøstasjon finnes på plass. 
Dersom det skal arbeides på kjøretøy i depot skal matte som samler opp oljespill benyttes. Husk bukker ved 
arbeid under bil. Spørsmål vedrørende miljøtiltak kan rettes til depotansvarlig. 
 

AVLYST STEVNET 
 
Stevnet kan avlyses som følge dårlig vær, force majeure og andre forhold som medfører at stevnet ikke kan 
fullføres. Dersom stevnet avlyses tilbakebetales ikke startkontingent  eller kjøpte lisenser.  


