
 

                                                                                    
       

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.  
 
Husk å bli med i gruppen: Trening 4+5 juli NDRG. Den blir brukt som fortløpende infokanal til utøvere 
og team. 
 

VIKTIG:	
- Print ut påmelding med kvittering 
- Print ut teknisk skjema for ditt kjøretøy 
- Ta med egen penn 

 
- Enkelt salg i kiosk 

 

   
 

Miljøplan	
Se tilleggsregler. Alle team er ansvarlig for å håndtere avfall på en forsvarlig måte og er forpliktet til fjerne evt 
søppel og annet avfall på anviste plasser.  

Førermøte		
Utgår. Det vil bli delt ut info ved ankomst. 

Sekretariatet 
Ansvarlig, Annelie Johnsen: Telefon under trening: +4799584506 

Innsjekk gjøres ytterst i portal. Her sjekkes antall team medlemmer, teambånd og info (i stedet for førermøte) blir 
delt ut. 

Teknisk	
Teknisk skjema skal utøver selv ha printet ut og skal være utfylt før man tar teknisk kontroll. Teknisk sjekker 
påmeldingen, kjøretøybevis, klubbmedlemskap og andre dokumenter – deretter tas teknisk kontroll – ved 
godkjent teknisk kontroll – løses engangslisens på sms for MC som vises på første sjekkpunkt for å få godkjent 
tagg for treningen. Engangslisens BIL fås hos første sjekkpunkt. Her fås også godkjent tagg for treningen. 

Strøm	
Ansvarlig, Mona Modahl, Stein Hellem Tlf: 45024494 el 90912038 

Kvittering på strøm skal settes godt synlig i vindu på buss/campingvogn, godt synlig utenfra, for kontroll i depo. 
Betalt strøm gjelder en buss/campingvogn. Det er IKKE anledning å koble seg på naboens strømforsyning.  

	
 

 



Startplate	og	Upline		
Ansvarlig, Frode Hansen  

Upline 

• Ved pauser skal førere raskt få beskjed om hvor lenge man antar pausen vil vare. 

• Upline er kun for førere, team samt nødvendige funksjonærer.  

• Team henstilles til å holde det ryddig rundt sitt kjøretøy i upline, INGEN TOW CARS/BIKES SKAL STÅ I UP 
LINE. DISSE SKAL PARKERES PÅ ANVIST PLASS OG KJØRES TIL DENNE VIA DEPO OG IKKE UP LINE. 

Startplata 

• Ved uhell/sanering skal INGEN team ut på startplata eller banen. 

• Teamet skal ikke innta plass på startplata før deltager står fremst i line, og SKAL FORLATE startplaten 
straks når draget er kjørt.  

• Team skal ikke gå gjennom startplate for å krysse området, i stedet skal det benyttes en smal passasje 
mellom upline og startplate. 

• Aldersgrense 16 år i Up Line og på startplate bortsett fra ved JR.                                                                           
Mindreårige tillates ikke adgang til Up Line og startplate. Gjelder også ved henting av 
startere/starttraller. 

• Tow cars/bikes skal plasseres på anvist plass og fjernes straks draget er kjørt.              

 

 

 

 

 


