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INNBYDELSE OG TILLEGGRSEGLER 

 FINALE VESTLANDSMESTERSKAPET I GO KART 2016 - 
6. RUNDE I NORGES CUP 2016 ,  

SAMT 6. RUNDE I ROTAX MAX/DD2 CHALLENGE 2016 

NMK Bergen ønsker alle hjertelig velkommen til løp, samt  

95 års jubileum for NMK Bergen 

100 års jubileum for Norsk Motorklubb  

Konkuransen arrangeres i samsvar med ISR, NSR, Kartingreglementet, vedtekter 

for Vestlandsmesterskapet og disse tilleggsregler samt reglene for rotax max/DD2 
Challenge 

Sponsorer: 

!  

!  



Skikk & Bruk i Vestlandsmesterskapet 

I Vestlandsmesterskapet har det oppstått tre kjøreregler som kanskje virker. 

Tenk over dette… 

1. Fedreadrenalin er noe som oppstår når voksne blir engasjert i det barn driver 
med. Dette fenomenet er det samme som driver mange til å mekke, reise og 
bruke tid og penger på Go Kart. Det er bra! Fedreadrenalin er imidlertid ikke så 
bra når det går dårlig for de man engasjerer seg i, derfor er det viktig å tenke 
seg godt om før man handler og prater, eller skriker til andre. 

2. Det er barna som konkurerer! Ikke ta over konkuranse-diskusjoner mellom 
barn, vær heller støttende ved behov. Det leder til ansvarlige barn! 

3. Smil til funksjonærene! De stiller opp på dugnad for at DU skal ha en fin dag. 



Konkurransen  Nasjonalt H-løp Formel-K, åpent for førere med gyldig lisens.  

 Ref. NSR Generelle regler artikkel 9 og 10 

Arrangør  NMK Bergen 

Adresse  Steinestøveien 199, 5131 Nyborg. (Kan slås inn å GPS). 

Adkomst  Følg E39 mot Ålesund fra Arna og Bergen 

 ta av E39 ved Haukås næringspark 

Løpsdato Lørdag 3. September, 2016 

Arrangørlisens  ARFK 16.04600 

Bane Eikås Motorsenter. 780 meter lengde, 8 meter bredde.  

 3 magnetstriper 

Sportskomite Morten Lavik, Øystein Verlo, Kim Joensen, Raymond Handeland, 

  Kathrine Myking          

Kontaktperson Kim Joensen mob 40844448 – kimjoe911@me.com 

Kontakt løpsdag Kjell Skålevik Mob: 996 42 550 (Førerkontakt) 

Klasser Cadetti, Mini, Junior60, OK, OK Junior, Yamaha, Junior 125, Rotax, X30, 
Production (DD2), KZ2. 

Påmelding I henhold til artikkel 3. 

Elektronisk påmelding på: http://www.klepp.kna.no 

Påmeldingsavgift Under 100 ccm:   Kr 800,-  

 Over 100 ccm:   Kr 900,- 

Påmeldingsfrist Innen torsdag 25. august 2016 KL 24.00. 

Etteranmelding Aksepteres med 50% øket påmeldingsavgift.  

Strømtilkobling Kr 100,- pr enhet. 

Betaling Kontant og kort kan benyttes som betaling 

Avmelding Morten Lavik 90976871   Morten.lavik@gmail.com 

Avbud meldes NMK Bergen så raskt som mulig pr telefon eller mail, og 
ellers iht NSR artikkel 3 og 9. 



Deltakeantall  Alle klasser får kjøre uansett antall deltakere. Arrangøren forbeholder seg 
retten til å kjøre klasser sammen. Det kreves 5 deltakere for at finalene skal 
telle i Vestlandsmesterskapet sammenlagt.  

Oppslagstavle På klubbhus, bakke ned til depot. 

Startmetode  I henhold til §750.4. Rullende start for alle klasser bortsett fra KZ2 og 250 
Nasjonal. Det vil benyttes startlys. Norsk vimpel ved strømbrudd. 

Tidtaking Elektronisk iht §750. Transponder skal være montert under obligatorisk 
trening og løp. Transponder skal være montert bak på seteryggen i en 
høyde av 25 cm fra bakkenivå. Denne skal være påmontert ved teknisk 
kontroll. 

Forsikring I henhold til NBF´s bestemmelser. 

Tidkjøring I henhold til § 750.2. Tidkjøring over 7 minutter med elektronisk tidtaking. 
Startes med Norsk vimpel. Tidkjøring foregår klassevis. I Klasser med flere 
enn 20 deltakere deles klassen.  

Løpsopplegg Ett kvalifiseringsheat og to finaler. Begge finalene teller i 
Vestlandsmesterskapet. Resultat i første heat er startposisjon i første finale. 
Resultat i første finale er startposisjon i andre finale. Vinner av andre finale 
er vinner av løpet. Denne finalen er den som er tellende i NC.  

Heatlengde 8 min + 1 runde i innledende og 10 min + 1 runde i finaler for alle klasser.  

Poengberegning 60 – 55 – 52 – 50,49,48,47,46 osv for 1, 2, 3 plass osv. 
   Poengberegning i Vestlandsmesterskapet sammenlagt 60 – 55 – 52 – 

50,49,48,47,46 osv for 1, 2, 3 plass osv. Utelukkelse gir 0 poeng og kan ikke 
strykes fra sammenlagtlisten i Vestlandsmesterskapet. Alle finaler er 
tellende, men man skal stryke 1 finale hos dem som har deltatt i alle løpene. 

Tidskjema Torsdag 1. September 2016 

 Depot åpner 19.00  

 Fredag 2. september 2016 

 KL 09.00 - Kiosken åpner og vi serverer frokost i klubbhuset  

 Trening 10.00 - 17.00 klasseinndeling ved innsjekk kr 200.- 

 Innsjekk og teknisk kontroll fra 17.00 til 22.00. 

OBS! Det blir ikke innsjekk/tekninsk kontroll på lørdag, dersom noen 
ikke rekker frem til banen innen innsjekk og teknisk kontroll stenger 
må disse ta kontakt med førerkontakt Kjell Skålevik på tlf 99642550 

  

 Lørdag 3. september 2016 



 Trening 08.00 – 10.00 

 Førermøte 10.30 

 Tidkjøring 11.00 

 Premieutdeling ca kl 19.00 

 Endelig tidskjema fåes ved innsjekk 

Depotplass  Hver enkelt deltager får tildelt plass av depot sjef. Anvisninger skal følges. 
Unngåelse medfører at utøvere uansett må korrigere plassering etter 
depot sjef sin avgjørelse. 
 Alle deltakere og ledsagere anmodes på det sterkeste å rydde opp etter  
seg og hive søppelet i anmerket tillhenger i depotet før avreise. Sekker fåes 
ved Innsjekk. Bestilling av depoplass gjøres til Depotsjef på 95868288 

Overnatting I eget camping/overnattings område som vil bli anvist ved ankomst. Hytter 
på Bergen Campingpark, eller en av Bergens hoteller og overnattingssteder. 

Flagg Det vil bli benyttet lyskjegler på flaggposter. Flagg ved strømbrudd. Blått 
flagg med rødt kryss kan bli benyttet i finaler, men hovedregel er at alle skal 
få kjøre mest mulig. 

Wet Race Iht. §750 pkt 5. Skilt henges opp ved oppslagstavle. 

Startsignal Startlys, ref §750.4 

Protester Iht NSR artikkel 12 og 13. 

Jurymeldinger Slås opp på opplagstavlen. 

Premiering Løpet premieres klassevis med premier til minst 1/3 av påmeldte deltakere 
innen fristen, samt deltakerpremie til alle i Cadetti og Mini 

Sammenlagt Ved sesongslutt premieres de tre beste i hver klasse for sammenlagt i 
Vestlandsmesterskapet. Alle deltakere og deres familier får mat og drikke i 
forbindelse med premieseremonien på Eikås. Ingen deltakeravgift i 
Vestlandsmesterskapet. 

 Det blir finalefest med servering og premieutdeling for sammenlagt 
resultatene i VM lørdag kveld. Påmelding til denne gjøres ved innsjekk. 

  

Miljø Miljøstasjon er ved betongbunkers i depo. En tilhenger for dekk, en for 
restavfall og en tønne for olje og bensin, retur for LiPo- og blybatterier, 
spraybokser og oljeholdige filler som er behørig merket. Bossdunker med 
papir, mat og restavfall ved klubbhus. Bruk disse rett! 

 Alle utøvere må ha oljeabsorberende matte som dekker areal under minst 
hele Go Karten, ref §750.1 



Støymåling Iht § 712. Alle utøvere oppfordres i tillegg til å redusere støyutslipp til 
minimum på grunn av våre naboer. Pakk om potter med dårlig lyddemping! 

Rusegrop I enden av startplate, markert med skilt. 

Øvrig All kjøring i depot er forbudt. Uregistrerte motorkjøretøyer, elektriske 
scootere/elektriske svevebrett, sykler, sparkesykler og skateboard er ikke 
tillatt brukt i depot og startområdet. Dette vil bli håndhevet og påtalt dersom 
ikke etterlevd. 

 Droner er ikke tillatt brukt under arrangementet ihht NBF´s retningslinjer. 
Dvs ikke tillatt brukt på NMK Bergens område (bane, startplate, depot etc). 
Overtredelse vil kunne føre til bøtelegging. Overtredelse vil uansett ende 
med politianmeldelse. 

                                 

Funksjonærer: 

Løpsleder   Morten Lavik.  

Ass. løpsleder  Karl Eirik Christiansen  

Juryformann   Bergliot Skavikeng 

Jurymedlemmer  Anfinn Haldorsen - Ole Jørgen Hansen  

Sekretær  Katrine Myking 

Ass sekretær  Kjersti kleppe 

Starter   Morten Lavik  

Race Controller Gunnar Boge  

Teknisk sjef  Tore Årsnes 

Teknisk assistent  Tommy Skålevik  

Tidtaker   Kjartan Grønsdal 

Gridsjef   Jostein Rørvik  

Baneobservatører  Postsjefer 

Sanitet  Helse Bergen – Bergen Røde Kors 

Parc Ferme  Tommy Skålevik 

Deposjef  Øystein Verlo  95868288 

Førerkontakt   Kjell Skålevik  99642550 



NMK BERGEN ØNSKER ALLE FUNKSJONÆRER 

OG DELTAKERE VEL MØTT ! 


