
 

                                                                                    
       

Dette er info i tillegg til tilleggsregler som alle skal gjøre seg kjent med. 
 
Viktig å bli medlem i denne gruppen på facebook: Drag Finals 2020 - Covid-19 Edition 
 
Utøver/team skal printe ut teknisk skjema for bil eller mc. Denne skal fylles ut og tas med til innsjekk.  
Covid-19 skjema skal også printes ut, 1 skjema per team, hvor navn på alle team medlemmer skal oppgis. 
 
Alle juniorklasser får 3 teambånd totalt, alle seniorklasser får 4 teambånd totalt. I SL klassene er det kun 1 
teambånd til fører. Teambånd kan kjøpes i tillegg for kr 250,-/pp. Arrangør ønsker å holde antall mennesker nede 
med hensyn til Covid-19. Vi håper på forståelse for dette. 
 
Strøm er inkludert i påmelding i alle klasser utenom SL klasser. De team som deler bopel under løp kan 
henvende seg til leder@ndrg.no for å korrigere dette. Arrangør har dessverre opplevd misbruk av strømtilgang og 
har da valgt at strøm er obligatorisk for alle utøvere. 
 

Kiosk,	servering:		
Det vil være meget begrenset salg i kiosk. Pølser, vafler, kaffe og brus. 

Depo	ansvarlig:	Erik Jacobsen tlf: 91681750 

Miljøplan	
Se eget skriv.  Alle førere plikter å følge stevnets miljøplan. Depo stillhet 23-08 

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

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

Adgangskontroll	/	Inn	og	utkjøring.	
Ansvarlig, Frode Hansen: Telefon under løp: 922 04 117 

 

n Pit Pass skal klistres på frontruten. 
n Selv om bil har ”pit pass” skal det stoppes i adgangskontroll hver gang og alle skal fremvise 

kort/bånd/billett. Biler som ikke skal brukes som towcar SKAL parkeres på anvist plass og ikke i 
depot! 

n Det er teamets eget ansvar å sørge for at adgangskontroll har billetter til «etterslentrere» i 
konvolutter påført navn. 

n Returline er å betrakte som enveiskjørt slik at banens tilførselsveg skal benyttes av tauekjøretøy for 
å hente løpskjøretøy.  



Tilførselsveg er åpen for både deltagere og publikum slik at vanlig vegtrafikklov gjelder i hensyn til øvrig 
trafikk.  
Det vil derfor hvile ett stort ansvar hos fører av eventuelle uregistrerte tauekjøretøy i hensyn til 
aktsomhet og eventuell manglende ansvarsforsikring. 

 

Merking	av	kjøretøy,	bruk	av	”tow	car/bikes”		
 

Tow cars/bikes skal merkes med startnummer til kjøretøyet den benyttes for og skal kun benyttes til sitt formål. 
All kjøring under løpet med uregistrerte tow cars/bikes til andre formål enn tauing, er forbudt. Fører er ansvarlig 
for sitt team. Hjelm påbudt. Parkering på startplata skal skje på anvist plass. 

 

Depot	og	informasjon	fra	klassevertene		
Alle klasser får en anvist plass i depot. Depo ansvarlig er den som avgjør om team får lov til å stå på annen plass. 
Dette avtales med depo ansvarlig  FØR løp. Gjelder ikke juniorer som står med team med andre utøvere. 
Depotsjefen har myndighet til og bortvise team som nekter og følge depotreglene. Vi minner om at junior førere 
skal ha en voksen person med seg under løpet.  

Vi oppfordrer team til å gjøre seg kjent med sin klassevert.  Alle førere skal til enhver tid ha en person tilstede i 
sitt depot, som kan ta i mot beskjeder fra sin klassevert eller løpets funksjonærer. Klasseverter skal presentere seg 
for ”sine” team kvelden før løp og underveis i løpet. Disse vil være å treffe ved inngang til UP LINE under løp. 
Alle team skal ha brannslukker på plass, se respektive regler for bil / MC 

Team skal levere et ryddig depo, fri for søppel og miljøfarlig avfall, ved avreise. Ved brudd på dette vil utøver i 
team bli bøtelagt, se tilleggsregler. 

NDRG	sin	kontaktperson	under	løpet		
Ansvarlig: Annelie Johnsen.  I denne informasjonen, samt i tilleggsreglene er hovedfunksjonærer presentert. Vi 
oppfordrer team og funksjonærer til å ta kontakt med de funksjonærer som er ansvarlige på det området behovet 
for kontakt gjelder. Skulle allikevel førere, team og funksjonærer ha et behov for kontakt med Norsk Dragracing 
Gardermoen under løpet, kan man ta kontakt med Annelie Johnsen.  

NDRG minner om at mange problemer kun kan løses under løpet, og at det er ofte er for sent etter 
avsluttet løp.  

Startplate	og	Upline		
Upline 

• 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.              

																																																																				

Velkommen til Drag Finals 2020 J 
 

 



 

 

  


