
 
 
 
 
 
TILLEGGSREGLER FOR AUTOSLALÅM 
 
 
ARRANGØR Bergen AmCar Club  
 
ARR. LISENS  
 
STED OG DATO Eikås, 1.Mai  

 
SPORTSKOMITÉ Martine Fredriksen Øystein Johnsen  
 
LØPSTYPE Begrenset deltagelse (§8 Kap.2) Det nasjonale 

Sportsreglement for bilsport I Norge (NSR) Det vil si 
kun Amcar biler fra fjern og nær.  

Løpet arrangeres i henhold til NSR samt autoslalåm reglement og disse tilleggsregler. §850 
Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR 
  
LØPETS NAVN BACC`s 1.Mai treff med Autoslalom 
 
KLASSER Det konkurreres kun i en klasse 

 
KONKURRANSE Det kjøres 3 omganger hvor de to beste tidene teller. 
LØPSAVVIKLING Det kan åpnes for 4 omganger der de to beste tidene 

teller. (dersom det er få biler til start) 
 
KRAV TIL DELTAKERNE Deltakere må ha gyldig førerkort.og lisenser i henhold til 

gjeldende reglement. Det kan løses engangslisens. 
(kr.250.-)  Det er ingen krav til sikkerhetsseler for biler 
registrert før 1971. Bilen må være registrert. OBS bilens 
eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen.,  

Øvelseskjøring er tillatt, det vil si ungdom i alderen 16-19 år kan delta uten førerkort, 
men det kreves lisens. De må da ha med seg en 
ledsager som er over 20 år og har hatt førerkort i 2 
år. 

 
PÅMELDING kl.11.00-12.00 
PÅMELDINGSADRESSE 
 
PÅMELDINGSGEBYR Engangslisens kr. 250,- 
 
LØPSLEDER Øystein Johnsen  
ASS. LØPSLEDER                          Martine Fredriksen 
 



SEKRETÆR                                    Ø. Johnsen 
 
TEKNISK KONTROLLANT Rolf Andre Minde 
ASS. TEKN. Ketil Lea 
 
STARTER                                         Ø. Johnsen 
 
MILJØANSVARLIG Martine Fredriksen 
VAKTSJEF                                      Arve Austgulen 
 
 
JURYLEDER                        Sverre Lygre  
JURY            Marianne Elde Breistein 
JURY            Roy Njåstad 
 
 
TIDSPLAN  

Innsjekk fra kl. 11.00 
Teknisk kontroll      kl. 11.00 

  
Obligatorisk førermøte      kl. 12.15 
Start      kl  12.45 
Slutt ca                                        kl  15.00 

 
 
PROTESTER Eventuelt protester, vedlagt gebyr k. 1000.- leveres 
Skriftlig til løpsleder, senest 30 min. etter at resultatlisten er offentliggjort, øvrige frister og 

prosedyre i henhold til NSR. Kap.10 
 
PREMIERING 1. 2. og 3. premie.  

Egen premiering dersom det innbys til Dameklasse 
 
 
Det tillates kun gangfart i depot. Ingen kjører ut fra området under stevnet, uten løpsleder sin 
tillatelse. Forbudt å nyte alkohol under stevnet, gjelder også mekanikere, det vil medføre 
bortvisning fra området umiddelbart.  
Husk å fjerne nummer på bilen før man kjører ut fra stevnet. 
 
 
 
 
 
  


