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Asker og Bærum Motorsport  
E-postadresse post@abmo.no Nettsted: www.abmo.no 

 

INNBYDELSE TIL ”Stifinner’n Challenge 2017” 
 

Asker og Bærum Motorsport har gleden av å innby deg til ”Stifinner’n Challenge 2017”.  

 

  Løpet teller med i ”NTM Challenge-cup 2017”. 

  

Arrangør:  Asker og Bærum Motorsport,  
telefon 67 54 35 79. 

 

Løpsdato:  Tirsdag 17. oktober 2017.  

 

Løpets start/ mål:  Vik. Første bil med start kl. 18.30, i mål ca. kl. 21.00. 

 

Arrangørlisens:  ARCH 17.10137 

 

Løpets art:  Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. 

Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper. Kjøreordren 

inneholder relevante opplysninger som gjelder alle klasser samt 

tilleggsopplysninger Kjøreruten er markert på kartkopi med inntegnet løype. På 

alle kartkopier er det markeringer for kontroller. 

 

Veistandard: Offentlige asfalt-/grusveier og private veier av god standard. 

 

Anmeldelse:  Asker og Bærum Motorsport,  

Boks 356,  

N-1301 Sandvika,  

eller  

  E-mail: post@abmo.no  

 

Link til påmeldingsskjema: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=71 

 

Anmeldelsesfrist:   9. oktober 2017 innen kl. 24:00,  

pr. post eller E-mail  

vedlagt kvittering for betalt anmeldelsesavgift.  

Løpet blir ikke kjørt med under 20 deltakere! 

Meld dere på nå!! 

 

Teknisk kontroll:  Vik, åpner kl. 16:00 

 

Anmeldelsesavgift:  Innbetales til konto 1503 84 96864. 
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NOK 1500,- innbetalt etter 9.oktober 2017.  

NOK 1300,- innbetalt innen 9 oktober 2017. 

NOK 1000.- for debutant. 

 

Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre, kart, leie av brikke og arrangørens 

forsikring. Ved avbud innen 9.oktober refunderes 100 % av anmeldelsesavgiften, 

ved avbud innen 12.oktober refunderes 50 % av anmeldingsavgiften. 

 

Løpets lengde:  ca.75 km 

 

Trippavstand:  Vegvesenets avstandspeler er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet. 

Egen trippavstand på E16 Vik – Norderhov,  

 

Kart:   Kartkopi   

Oslo Nordmark 10034 målestokk, 1:50.000, ajourført 2013 

 

Klasser:  A, B, C og Debutant. 

Vi ønsker spesielt å innby nybegynnere og har lavere startkontingent klasse 

Debutant.  
 

Bilen og utrustning: Registrerte biler i god drifts- og sikkerhetsmessig stand. 

Bruk av bilbelte er påbudt i alle deltagende biler.   
 

Deltagere:  Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens og 

kvittering for gyldig medlemskap i klubb. Engangslisenser, som ikke krever 

medlemskap i klubb, kan løses ved start. Fører av bilen må ha gyldig førerkort. 

 

Tilleggs-regler: Ligger på www.abmo.no etter 25. september 2017. Se samme sider for 

informasjon og for link til påmeldingsskjema, se under ”Anmeldelse”. 

  

Reglement:  Se https://bilsport.no/wp-content/uploads/2017/03/Challengereglement-2017-

med-vedlegg.pdf 

  eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00. 

 

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT ØNSKER ALLE VEL MØTT!! 
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