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INNBYDELSE: 

Formula Offroad Norway har gleden av å innby til Norgescup Formula Offroad 2020, 

runde #1 og #2 - Arrangørlisens nummer 21188 

Konkurransene avholdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement(ISR), Det Nasjonale 

Sportsreglement(NSR), reglement for Norgescup Formula Offroad 2020 og disse tilleggsregler. 

   

     Sportskomité:    Roar Johansen, Ole Kristian Øistad, Kjell Bråthen, Arne Johannessen 

     Kontaktinfo:   post@formulaoffroad.no, tlf 908 45 664 (Arne J.) 

 

Konkurransene avholdes i Ekeberget grustak mellom Skotterud og Matrand i Eidskog kommune.   

Runde #1 lørdag 2. mai 2020 - Runde #2 søndag 3. mai 2020.   Deltagende klasser er: Modified og Unlimited. 

 

Vi minner om støybegrensning 100dbA etter FIAs målemetoder og ber også om at alle deltagere gjør seg godt kjent 

med de endringer som er gjort i reglement for Formula Offroad 2020.   

Samtlige reglement finnes her: https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/ 

Startnummer benyttes i henhold til NEZ Championship.  Deltager må selv utstyre bilen med korrekt startnummer. 

Oversikt/registrering her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FV3By9ST5io-R8YylRIuSMvfAg59prtXr-

p8jrkZfUo/edit?usp=sharing   

Påmelding mottas fra 12. februar 2020, siste frist for ordinær påmelding er 12. april 2020.   

Startavgift settes til kr 1000,- pr runde og betales kontant ved innsjekk.  Etteranmelding tillates inntil 25. april 2020 

mot dobbel startavgift. 

Dersom færre enn 12 deltagere er påmeldt ved ordinær frist, vil arrangementet kunne bli avlyst i henhold til 

reglementet for Norgescup Formula Offroad 2020.  

 

Påmelding sendes på e-post: post@formulaoffroad.no   Benytt skjema på side 3 eller last ned i Word HER. 

Eventuelle avbud må meldes min 48 timer før konkurransen start.  Etter dette vil startkontingent bli innkrevet selv 

om man ikke stiller til start.  

 

Aktuelle tider: 

Innsjekk/registrering: Fredag kl. 17:00 - 21:00 Lørdag kl. 08:00 - 09:30 

Teknisk kontroll:  Fredag kl. 18:00 - 21:00 Lørdag kl. 08:00 - 09:30  Søndag kl. 09:00 - 09:45 

Førermøte:  Lørdag kl. 10:00  Søndag kl. 10:00  

Testbane:  Etter avholdt førermøte begge dager.     

Start:   Lørdag kl. 11:00   Søndag kl. 11:00  

Ved registrering fremvises førerkort kl B, førerlisens, vognlisens samt medlemskort i klubb angitt på førerlisens.   

Juryleder:  Arild Christiansen, tlf. 920 21 804 

Løpsleder:  Arne Johannessen, tlf. 908 45 664 

Løpssekretær:  Roar Johansen, tlf. 907 44 346 

Teknisk sjef:   TBA 

Ansvarlig for bane/bedømming: TBA 

Sikkerhetssjef:   TBA  
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Adkomst: 

Innkjøring til depotet skjer fra oversiden av grustaket, veien blir merket. 

https://www.google.com/maps/place/60%C2%B000'36.8%22N+12%C2%B007'47.5%22E/ 

Registrering: 

Sekretariatet vil være på merket plass i depotet for innsjekk/registrering, husk å medbringe førerkort og lisenser.  

Etter avsluttet innsjekk vil sekretariatet flyttes til startplaten.   

Teknisk kontroll: 

Fører skal selv fremstille bilen for teknisk kontroll.  Påbudt personlig sikkerhetsutstyr og sikkerhetsbelte skal benyttes 

ved bremsetest i forbindelse med kontroll.  Vognlisens må medbringes til kontrollen. 

Avvikling: 

I hver av rundene kjøres 6 seksjoner for hver klasse; inntil halvparten kan kjøres som tidsbane.   

Nærmere informasjon, samt startrekkefølge gis på førermøtet. 

Premiering: 

Pokaler tildeles de tre beste i hver klasse. Det utdeles også en spesialpris for ”Best in Show”. 

Premieutdeling finner sted ca 30 minutter etter løpets slutt (med forbehold om eventuelle protester). 

 Oppslag: 

Resultater og meldinger fra juryen slås opp i sekretariatet på startplaten og på angitt plass i depotet. 

Reklame:  

Arrangørklubben forbeholder seg retten til å utstyre deltagende kjøretøy med reklame for konkurransens 

hovedsponsor.  Det er mulig å kjøpe seg fri fra dette mot et gebyr på kr 1500. -. 

 

Protester: 

Protest skal innleveres skriftlig til løpsleder sammen med protestgebyr kr 1000,- senest 30 minutter etter at endelig 

resultatliste er offentliggjort.  Protest på teknisk kontroll skal innleveres umiddelbart med protestgebyr kr. 1000. –. 

Depotet: 

Vi ber om at alle deltagere tar hensyn til naboene ved kjøring ut og inn av området.   

Det tillates ikke kjøring/testing/starting av løpsbiler etter kl. 21.00.  Det tillates heller ikke at teamenes medlemmer 

nyter alkohol i eller rundt depotet under løpet, alkotest kan forekomme.  

Eventuell grilling eller bruk av åpen ild må skje i god avstand fra bensinkanner og konkurransebiler.  

Samtlige team skal ha utplassert godt synlig brannslukker (min. 6 kg) på egen depotplass. 

Bruk av pitbike/atv/utv er kun tillatt for arrangørens funksjonærer. 

Miljø: 

Alle deltagere må medbringe presenning som skal ligge under løpsbilen på depotplass. 

All fylling av drivstoff skal foregå på oppmerket område ved miljøplassen. 

Eventuell spillolje skal umiddelbart tømmes i container merket olje på miljøplassen. 

Presenning som er tilsølt av kjemikalier, skal pakkes sammen og legges ved miljøstasjonen. 

Eventuelt avfall kan settes igjen i KLARE plastsekker.  Vi ber ellers om at det holdes pent og ryddig i depotet. 

Formula Offroad Norway ønsker dere alle velkommen til en fartsfylt helg i Ekeberget grustak 2. og 3. mai 2020.   

https://www.google.com/maps/place/60%C2%B000'36.8%22N+12%C2%B007'47.5%22E/
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Påmelding Norgescup 2020, runde #1 og #2 

Ekeberget grustak, Skotterud – 2. og 3. mai  
 

Jeg ønsker å delta i:  Runde #1  [  ]  runde #2 [  ] 

Førerens navn: Telefon: 

Adresse: Klubb: (Husk å medbringe medlemskort) 

 

Postnr og sted: Land: 
 

Førerlisens:  Vognlisens: 
 

E-post: 

Navn på bilen: Startnr: (MÅ OPPGIS) 

Team: Klasse: 

Karosseri: Aksler: 

 

Motor type og volum: Hestekrefter: 

Turbo/Kompressor type:               Lystgass (ja/nei): 

Sponsorer: 

 

Behov for depotplass – kun én enhet pr deltakende bil! 

Angi aktuell boenhet og størrelse: Buss / Bobil / Campingvogn /Bil – antall meter  

 

 

Husk å fylle ut alle punkter så speaker kan informere publikum om de forskjellige bilene.   

Startprogrammet sendes på e-post, husk å fylle inn e-post adresse.   

Startliste vil også bli publisert på www.facebook/formulaoffroad 

Startavgift kr 1000,- pr runde betales kontant/VIPPS ved innsjekk 

Ordinær påmeldingsfrist er 12. april 2020 

(Etteranmelding tillates inntil 25. april mot dobbelt avgift)    
 

Dato:  Førerens signatur:  

 

Skjema sendes til: post@formulaoffroad.no 
 

http://www.facebook/formulaoffroad
mailto:post@formulaoffroad.no

