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Innledning  
Håndboken «Sprintrally for Dummies» er utarbeidet januar/februar 2015 og tiltenkt nye og eksisterende arrangører av 

sprintrally. Boken er ment å gjøre det lettere for nye arrangører å komme i gang ved å sette navn på, og forklare 

prosessen ved arrangement av en Sprintrally.  

  

Håndboken er ment å motivere nye arrangører til å forsøke seg på et enkelt og lite resurskrevende arrangement. Ved 
bruk av innholdsfortegnelsen, kan en manøvrer seg gjennom håndboken til aktuelle kapitler.  

  

Hva er Sprintrally  
Sprintrally er en enkel form for rally som gjør terskelen for deltagere og arrangører så lav at mange ser seg i stand til å 

kjøre og arrangere.  
Et sprintrally kan bestå av maks fire fartsetapper (SS/SP), totallengde på løpet er maks 50 km. Begrenset service. Kan 

arrangeres på vanlige riks-, fylkes-, kommunale- og private veier eller industriområder, og kjøres på asfalt eller grus. 

Kjøring på asfalt vil være med på å begrense kostnader.   

  

Det kan innbys til alle klasser beskrevet i NBF rallyreglement, men det er også mulig å begrense antall klasser.  I 

Mjåvannsprinten 2014 inviterte arrangøren til tre klasser med suksess: Klasse for firehjulstrekk, for bakhjulstrekk 

og for forhjulstrekk.  

  

Sprintrallyer er korte og raske arrangementer, gunstig startkontingent, kjøres på en dag/kveldsarrangement.        

- Arrangeres med et forenklet sprintrallyreglement.  

- Enkle og kostnadseffektive arrangement, bør kunne kjøres med 20-25 biler uten å se røde tall i regnskapet.  

- Et sprintrally kan bestå av en fartsetappe, denne kan kjøres flere ganger, eventuelt begge veier.  

- Vil bidra til økt rekruttering til norsk rally, men dette vil kreve langsiktighet og tålmodighet.  

- Gir muligheter for flere arrangører til å lage løp.  

- Stimulerer til økt rekruttering og nye mennesker inn i arrangementskomiteer.  

- Kjøres med begrenset service.  

- Ingen arrangørnoter, men deltager kan skrive egne.  

- Ikke behov for road book, ved kjøring på et begrenset område kan en skisse av prøve/-er benyttes.  

Hvem kan arrangere Sprintrally  
Alle klubber tilknyttet NBF kan arrangere sprintrally! Nye arrangører av sprintrally vil kunne få bistand til sitt første 

arrangement, dvs en mentorordning!  

Hvem kan kjøre Sprintrally  
Alle kan kjøre sprintrally, nye førere må igjennom en debutant periode for å få lisens, dette innbefatter kurs om regler 

og sikkerhet og gjennomføring av 2 løp hvor du blir bedømt av løpets jury.  

Det kan kjøres med både ungdoms og debutantlisenser. Rallylisensen kan gjøres om til kombinert Rally/Hastighet etter 

bestemte regler. Det kan løses engangs kartleser lisens, s egner seg spesielt godt til ta med seg sponsorer, presse eller 

andre.  

  

Hos NBF Norges Bilsportforbund finner du skjema for lisens:  

 http://bilsport.no/uploads/2008/03/forerlisens_ha_ra_ko_bc_ck_dr_de_111.pdf  

Deltagerbilene må være registrert ved Biltilsynet og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil 

består av fører og kartleser.   

  

http://bilsport.no/uploads/2008/03/forerlisens_ha_ra_ko_bc_ck_dr_de_111.pdf
http://bilsport.no/uploads/2008/03/forerlisens_ha_ra_ko_bc_ck_dr_de_111.pdf
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Sprintrally er viktig for rekruttering til bilsport  
Ved å utvikle et enkelt konsept ved å gjøre inngangen til rallysporten overkommelig og terskelen både økonomisk og 

organisasjonsmessig lav, vil dette kunne gi et viktig bidrag til økt rekruttering til norsk rally. Enkle og raskt arrangerte 

arrangement med en lav startkontingent, vil være noen av virkemidlene.   

  

Historisk bilsport er stort i Europa, og nå også i Skandinavia. Historisk racing er blitt en betydelig klasse i norsk 
racing, i dag er det i dag ca 80 biler opp til 1981 års modell med FIA sertifikat (Historic Technical Passport).  

Utviklingen av historisk rally har dessverre vært sterkt hemmet i Norge grunnet et begrenset og tilpasset 

løpsprogram. Sprintrallyer vil kunne bety et stort potensiale, og gi mange nye biler/førere til norsk rally. Løypa er 

inndelt i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Fartsetappene går på avstengte veier, og hastigheten på 

disse er avgjørende for resultatet. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene og serviceområdene kjører 

deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene.   
  

 Basen rigges på Flesbergsprinten 2015  
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Alt skal på pass for å romme basen.  

  
  

Klare til start juryleder Ronny Hansen til h. inspiserer. Anders Granheim (Hadeland) Co-driveren og broren Stig Granheim 
står i bakgrunnen (med grå lue), lent mot deres rally-Opel-bil.  

  

  

  

  
  

Rita og Vidar Kristensen før start sammen med Lars Scmidt fra Larvik.  
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Hvem kan kjøre Sprintrally  
Alle kan kjøre Sprintrally, men du må igjennom en debutant periode for å få lisens, dette innbefatter kurs om regler og 

sikkerhet og gjennomføring av 2 løp hvor du blir bedømt av løpets jury.  

Rally-lisens kan benyttes, og det tillates både ungdoms og debutantlisenser. Lisensen kan gjøres om til kombinert 

Rally/Hastighet etter bestemte regler.  

  

Hos NBF Norges Bilsportforbund finner du skjema for lisens:  

http://bilsport.no/uploads/2008/03/forerlisens_ha_ra_ko_bc_ck_dr_de_111.pdf  

   

Deltagerbilene må være registrert ved Biltilsynet og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil 

består av fører og kartleser.   

Klasseinndeling etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette 

klasser for historiske biler.  

  

Klasseinndeling:  

Kl. 1: Gr.N max 1400ccm, A+B+C-førere   

Kl. 2: Gr.N 1401-1600ccm, A+B+C-førere   

Kl. 3: Gr.N 1600-2000ccm, A+B+C-førere   

Kl. 4: Gr.N over 2000ccm inkl. S2000 Rally. A+B+C-førere   

Kl. 5: Gr.A max 1400ccm, A+B+C-førere   

Kl. 6: Gr.A 1401-1600ccm, A+B+C-førere   

Kl. 7: Gr.A 1601-2000ccm, A+B+C-førere   

Kl. 8: Gr.A over 2000ccm, inkl. WRC-biler/-tillegg. A+B+C-førere   

Kl. 9: Nasj. kl. over 2000ccm, inkl. biler m/Wankelm., gr.4/B-biler og biler m/volum over 1900ccm og 16 vent., 

A+Bførere   

Kl. 10 Nasj. kl., max 2000ccm, A+B-førere.   

Kl. 11: Nasj. kl. over 2000ccm, inkl. biler m/Wankelm., gr.4/B-biler og biler m/volum over 1900ccm og 16 vent., C-førere  

Kl. 12: Nasj. kl., max 2000ccm, C-førere   

Kl. 13: Nasj. kl., 4WD, Gr.A, Gr.N, ekskl. WRC-biler/-tillegg, A+B+C-

førere  Kl. 14: Nasj. kl., Gruppe 1+2 1981-modell og eldre. Fører 45 år 

Kl. 15: T.o.m. periode J2 (1990) etter FIA´s App. K. krav om gyldig FIA 

HTTP A+B+C-førere 

Kl. 16: Gr.1+2+3+4 1965 modell og eldre etter FIAs App. K.   

Kl. 17: Volvo Original A+B-førere   

Kl. 19: Debutanter   

Kl. 20: Ungdomsklasse  

  

Førerlisens Krav: Søker må gå Rally kurs som holdes i regi av NBF og ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Søker 

må også ha gyldig førekort for bil. Etter fullført kurs vil du få en debutant lisens, du må fullføre 2 løp i debutant klassen, 

der minimum ett skal være minirally/rally.   

  

Som fører kan man delta i ungdomsrally fra fylte 16 år til og med det år vedkommende 

fyller 18 år. Førere som har eller har hatt norsk førerkort for bil, eller som har 

sperrefrist, kan ikke delta. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og 

ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til 

den aktuelle bil.  Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig fører rett for bil og ha hatt slik 

http://bilsport.no/uploads/2008/03/forerlisens_ha_ra_ko_bc_ck_dr_de_111.pdf
http://bilsport.no/uploads/2008/03/forerlisens_ha_ra_ko_bc_ck_dr_de_111.pdf
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førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere.  Både 

fører og ledsager må være norsk  

  

  

Sprintrally er viktig for rekruttering til bilsport  
  

Vikt å utvikle et enkelt rally konsept, som gjør inngangen til rallysporten overkommelig og terskelen både økonomisk og 

organisasjonsmessig lav.  

  

Enkle og raske arrangement med en lav startkontigent. Dette vil senke terskelen for å prøve på rally og vil kunne gi en 

interessant vekst i aktive utøvere/lisenser.  

Vil kunne resultere i en pen rekruttering til norsk rally.  

Historisk bilsport er blitt stort i Europa. Historisk racing er blitt en betydelig klasse i norsk bilsport. Utviklingen av 

Historisk rally er sterkt hemmet i Norge grunnet et begrenset og tilpasset løpsprogram. Et potensiale for mange nye 

biler/førere.  
  

  

  

  

  
  

  

Juryleder Ronny Hansen og sjefssekretær Mette Haugland, overrasket av fotografen  

  

   

Fremdriftsplan   

• En enkel plan med oversikt over hvilke hovedfunksjonærer det er behov for og hvilke oppgaver som 
skal gjøres på forhånd der en kan sette inn hvem som er ansvarlig og tidsfrist for når det skal være 
utført.  
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Her er et eksempel:  

FREMDRIFTSPLAN FOR SPRINTRALLY   Arrangør: ________________________ Dato:__________        

Sted:_______________________   

   

Møteplan:  

Dato:  KL:  Sted:  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Dersom du ikke har anledning til å møte, gi beskjed til løpsleder.  

  

  

Vedlegg: Div. brev, tilleggsregler, tidsskjema, budsjett/regnskap, o..s.v.  

  

OPPGAVER: Utfyllende «gjøreliste» se vedlegg med forslag til maler  

Hva:  Ansvarlig:  Utføres innen:  

Søknader:  
-Grunneier  
-Politi  
-NBF  
-Statens Vegvesen, dersom noe 
kjøring på offentlig vei.  
  

    

Innbydelse/tilleggsregler      

Startprogram      

Økonomi/budsjett      

Premier      

Sambandsutstyr      

Bestille klokker      

Bestille skilt      

Ambulanse/førstehjelp      

Brannslukkere      
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Evnt. Annonser vedr.  

• Stengte veier  
• Løpet  

    

Bestille K-biler      

Skaffe Funksjonærer/vakter      

Sikkerhetsplan/beredskapsplan      

Kjørebok      

Tidsbok/Tidark      

Startnummer      

Teknisk Kontroll  
-Mannskap  
- Sted  

    

      

  

  
Bjørn Gulbransen brifer før start på OMS  
  

• En instruks over hva og hvordan forskjellige oppgaver kan gjøres.  
 

INSTRUKS FOR ETAPPESJEF.  

  
  

Om du har mulighet, kjør igjennom "din" etappe (SS) i god tid før løpsdagen. Gjerne sammen med 

funksjonærsjefen eller sikkerhetssjefen. Ta også med deg start- og målsjefene dine.  

Gjør deg kjent med alle veier inn til etappen. Kontroller alle sideveier slik at du med sikkerhet vet hvor 

du skal plassere veivakter/sperrevakter. Noen arrangører gjør avtale med deg på forhånd hvor 
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veivakt/sperre - vakt skal stå, eller gir beskjed om hvor mange veivakter/sperrevakter som behøves på 

din etappe og plasserer vaktene på rett sted løpsdagen.  

Alle tilkomst-veier skal ha veivakt/sperrevakt. Dette gjelder også returveier, der nedkjørte sperringer 

kan  

forårsake ulykker. Som etappesjef har du ansvar for at ingen uvedkommende biler kommer inn på den 

avsperrede veien, eller oppholder seg der på forhånd. Ta også med i beregningen hva som kan skje 

dersom  

en deltager "bryter løpet" og kjører inn på en sidevei, finnes det en mulighet for at denne deltageren kan 

komme inn på fartsetappen mot kjøreretningen?  
  

Du bør notere deg hvor det behøves publikumsavsperringer på din etappe.  
  

Planlegg inndragning/avslutning av etappen ved løpsslutt, slik at ikke veivakter/sperrevakter reiser fra 

sin post for tidlig. Vaktene skal stå på sin plass til du frigir dem, de skal ikke dra når Oppsamler kjører 

forbi.  
  

Sammen med start- og målsjef bør du gå igjennom personalbehovet, fint om du får med 

reservemannskap.  
  

OBS! Start - og målkontroll sonene er på forhånd avmerket i terrenget.  

I DISSE SONENE ER FORBUDT FOR PUBLIKUM Å OPPHOLDE SEG LØPSDAGEN!  

  

  

LØPSDAGEN:  

  

Møt opp på din etappe til avtalt tid ifølge tidsskjema.  

Løypesjefen vil på forhånd merke hvor skilter skal stå. Funksjonærsjefen deler ut skilt - posene og 

arbeids-  

instrukser når han kjører igjennom løypa på løpsdagen. Etappesjefen setter opp skiltposene selv, dette 

gjelder skiltene ved TK - start, flying finnish og TK - mål. Piling og annen skilting blir gjort på forhånd. 

Radiosambandet monteres i bilene når dette mottas. Når sambandet er montert ved start og mål, tar 

etappesjef kontakt først med mål på sin etappe og melder så inn til Basen at kontakt er opprettet. Det 

mest praktiske ved utplassering av postmannskapet er at du overlater ansvaret til målsjefen å plassere 

mannskapet ut på etappen, slik at du blir værende på start hele tiden.  Når vaktene blir satt på sine 

plasser, setter de opp sperreanordningene.  

Målsjefen må gi deg tilbakemelding om at alle er på plass, enten via mobiltelefon eller det åpne 

sambandet.  

FRA NÅ AV FÅR INGEN SOM IKKE TILHØRER LØPET KJØRE INN PÅ ETAPPEN!  

Som etappesjef skal du ikke ha noen bestemte funksjoner, bare overvåke det som skjer. Vær alltid i 

nærheten av radiosambandet så du hele tiden kan følge med på det som blir sagt, og løpsledelsen lett 

kan få tak i deg.  
  

FØRSTE DELTAGER MÅ IKKE STARTE FØR DEN BEREGNEDE STARTTID, MEN  

GJERNE  

PRESIS. FØRSTE DELTAGER MÅ HELLER IKKE STARTE FØR ETAPPEN ER KLARERT 

FRA BASEN. (SAMBANDSSENTRALEN)  

  

  

Etter at siste deltager er kommet til målposten, venter alle på sine plasser til Oppsamler kommer. Når 

Oppsamler er kommet til målposten og frigir etappen, sendes utregner til Basen med tidsbok ark og 

postprotokoller. (protokollene fra start, flying finnish og mål) Etappesjefen organiserer opprydding av  
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etappen,og tar med seg alt materiell - skilter, piler o.s.v. inn til Basen. Etappesjefen frigir også alle 

veivakter på sin etappe. Målposten venter til etappesjef kommer igjennom løypa.  
  

Dersom det på din etappe står deltagerbiler som ikke kan komme derfra ved egen hjelp, meld fra til 

Basen  

hvor disse står. Deltagere som er ved bilene sine, skal ha beskjed om at etappen er åpnet for vanlig 

ferdsel.  
  

Dersom du har hatt med deg flere medhjelpere enn dem som er notert på den forhåndsleverte listen til 

Funksjonærsjefen, vær så snill og å notere navn og adresse og levèr det til han på løpsdagen.  
  

  

OPPTRE ALLTID HØFLIG - MEN BESTEMT - OVERFOR 

ALLE DU KOMMER I KONTAKT MED.  

  

       GOD    POST!!  

  

Fra Bilsportboken:  

Arrangørbestemmelser for rally § 217 pkt. f: Etappesjef   

Skal ha ansvaret for:  

- å gjennomgå egne instrukser i samarbeid med løpsleder  

- organisere og lede virksomheten og kontrollplass  

- at alt materiell finnes  

- tidtagningen  

- å kontrollere klokkene også under løpets gang (justering må ikke finnes sted )  

- på forespørsel fra deltakerne å meddele rett tid  

- overvåke publikumssikkerheten ved kontrollsonen  

- ifølge løpsleders eller sikkerhetssjefs anvisninger, iverksette piling og avsperringer  

- motta rapport fra lederbilen(e) ang. deres iakttagelse  

- rydde opp kontrollsonen etter løpets slutt  

- rapportere til løpsleder alt av viktighet som har inntruffet  

- etappesjefens plass er ved start på spesialstrekningen  

- å oppnevne en assistent (målsjef) som har ansvaret for at ovennevnte rutineoppgaver    ved 

kontrollsonen ved mål. Assistenten har også ansvaret for å spørre hver 10. bil om det    er registrert noe 

av sikkerhetsmessig betydning inne på etappen  
  

  

  

  

  

  

    INSTRUKS FOR START - OG MÅLPOST PÅ ETAPPE (SS)  
  

1. Hver etappe har egen Etappesjef, som under løpet skal befinne seg ved startposten.  

 Etappesjefen bestemmer et felles frammøtested for sitt mannskap på løpsdagen.  
  

2. Etappesjefen med mannskap bør befare etappen i god til før løpet, og se på parkeringsplass for 

postbilene samt siktlinje ved flying finnish. (Husk at det er flying finnish som er MÅL - ikke   

tidskontrollen i målsonen)  
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3. Etter hvert som vakter og postmannskap plasseres ut, sperres veien av. Og fra nå av er det ikke 

lov å kjøre mot fartsretningen.  
  

4. Dersom noen kommer og vil inn på etappen med bil, som ikke er deltager eller funksjonær 

forhindrer   

du dette. Forklar på en høflig og bestemt måte at veien et stengt p.g.a. Rally. Det gjelder alles 

  sikkerhet.  
  

5. Arrangementets radiosamband brukes kun til nødvendige samtaler.   
  

6. Før første deltager kommer, i rekkefølge: Funksjonærsjef, Løypesjef, Sikkerhetskontrollant, 

Sikkerhetssjef, Notekontollør og 3 – tre K - biler.   

Alle K - biler skal behandles som deltagere vedrørende tidtaking og å følge 

tidsskjema.  Alle K - biler skal ha tidsbøker i bilene. I K - 2  bilen skal 

sikkerhetssjef eller   ass. sikkerhetssjef være med.  
  

7. Første deltager må ikke starte før den beregnede starttid, men gjerne presis. Etappesjef skal ta   

 kontakt med Basen og få klarsignal derfra om å starte første deltager på sin etappe.    Starter 

benytter startflagg.  
  

8. Tidsdifferansen mellom ankomst kontrollsone ved start og start på etappen skal være 3. min.  

 Deltagerne startes på etappen på helt minutt og med 1. min. mellom hver.      
  

9. Deltagere har ikke lov til å reparere i postsone.  

UNNTAK: Deltagere har anledning til å skifte punktert hjul. Deltager kan be om 5 min. ekstra 

tid - altså forsinket starttid. Dette gjelder KUN ved ankomst til kontrollsone i ved start på etappe, 

ikke mål.  
  

10. Både start - og målpost krysser av på "liste", alle deltagere som passerer.  
  

11. Dersom postklokka stopper, benyttes armbåndsuret. Still på forhånd ditt eget armbåndsur etter 

post -    klokka. Skriv i postprotokoll fra og med hvilket startnummer du begynte å bruke ditt eget 

ur.  
  

12. Det vil lette arbeidet, dersom du har en kvelds - eller nattetappe, om du har tilgang til lyskastere 

som monteres opp på start - og målsone.  
  

13. Dersom det er skrevet feil, enten i protokoll eller tidsbok, SKAL postmannskap signere for  

 rettelsen.  
  

14. Melding om at deltager har brutt på din etappe meldes til Basen.  

Dette gjør du når deltager gir beskjed på post, og helst har levert inn tidsboka. (Spør etter 

tidsboka.)  
  

15. INFORMÈR PUBLIKUM OM FAREN VED Å STÅ I YTTERSVING !  

   POSTSONENE SKAL VÆRE FRI FOR PUBLIKUM !  

  

  

 STARTPOST :        

    Minimum 4 funksjonærer.  
    



14  

  

  

Når deltager kommer inn til tidskontrollen ved start, avleses tiden når deltager overleverer 

tidsboka.  

   Tiden avleses i timer og minutter, sekundene sløyfes. Deltager kan kjøre inn i kontrollsone inntil  

1 – ett minutt før ideell ankomsttid. Ved kødannelse skal deltager oppsøke tidskontrollen 

med tidsboka.  

   Starttid skal være 3 min. etter ankomsttid til kontrollsone. Hver deltager skal starte på helt min.  

1. DELTAGER SKAL IKKE STARTE PÅ ETAPPEN FØR DET ER KLARERT MED BASEN.  

  Starter`s prosedyre: Deltager får beskjed om at det er 30 sek. igjen til start, 15 sek. igjen til start, 

 10 sek. igjen til start - det telles ned fra 5 -4 -3 - 2 -1 - kjør. Startflagg dra`s på  - kjør.   

All start skal skje på helt minutt.   

Dersom deltager er i gang før starter har dratt startflagget på - kjør, meld fra til Basen om 

tjuvstart på startnr. xx.  
  

  

 MÅLPOST :     

  

Minimum 6 funksjonærer.  

Anvendt tid for deltager tas med klokke på flying finnish. Tiden noteres i postprotokoll, meldes 

så  via radiosamband til tidskontrollen i målsonen hvor samme tid noteres i postprotokoll samt  

 startnummer.  

   Denne tiden noteres i deltagers tidsbok. Kopi ( et ark fra tidsboka ) beholdes og leveres utregner.  

   Ny starttid ut fra etappens målsone, noteres på ny side i tidsboka. Her skal det ikke rives av ark.  

   Husk også at ny starttid ut fra målsonen skal noteres i postprotokollen.  

    Den nye tiden blir ca. 1 - ett min. etter måltiden.   

Tid ut fra målsonen skal alltid være på helt min. Obs !: To deltagere skal ikke 

starte fra målsonen på samme min. Deltager starter seg selv.  
  

Dersom det blir et lengre opphold mellom to deltagere (5 - 10 min.)  bør målpost 

ta kontakt med Etappesjef for å få vite når siste deltager startet på etappen og 

hvilket startnummer.   
Det kan ha oppstått en blokkering. Kun Etappesjef i samråd med Løpsleder eller   

Sikkerhetssjef kan stoppe etappen.  
  

MÅLPOSTENS MANNSKAP MÅ UNDER INGEN OMSTENDIGHET KJØRE  

INN PÅ ETAPPEN.    

  

  

   VED ULYKKE:  

Opptre rolig. Gi riktige opplysninger til Basen. Hvis nødvendig, bruk mobiltelefonnr. til 

Løpsleder.  

   SE SAMBANDSPLAN.  
  

  

  

         GOD POST!       
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      INSTRUKS FOR VEIVAKT PÅ ETAPPE (SS )  
  

  

Som veivakt har du ansvaret for sikkerheten ved tilkomstvei.  

Fra du blir plassert ut og til Etappesjef kommer og frigir deg, er etappen sperret. I denne tiden får 

absolutt ingen, utenom deltagere og funksjonærer passere på avsperret vei. Det er kun Etappesjef og 

Løpsleder som kan gi tillatelse til slik passering. (Ambulanse - Politi og Brannbil )Passeringen skal 

alltid   

skje i etappens kjøreretning. Dersom noen kommer og vil inn på etappen med kjøretøy, forhindrer du 

dette.  

Forklar på en høflig men bestemt måte at veien er sperret for allmenn ferdsel p.g.a. Rally, med 

Grunneierens og Politiets tillatelse. Henvis vedkommende til Etappesjef.  
  

DINE OPPGAVER ELLERS:  
  

1. er å blåse i fløyta når deltager nærmer seg der du er vakt – dette for å informere publikum  

  

2. er å hindre at publikumsbiler parkeres slik at de sperrer tilstøtende vei.  
  

3. er å påse at sperreplakater og sperreanordninger er på plass under hele løpet, og at disse 

respekteres.  

Tenk på at deltagerne kommer i stor fart, og at sonen rundt krysset der du er vakt skal holdes fritt 

for publikum. (Se skisse )  
  

4. Er å sørge for at deltagere som bryter løpet slippes ut. Påpek samtidig at deltageren har 

likt til å gi melding om brutt løp til etappens målpost eller til Basen. Dersom deltager bryter, så 

gjør oppmerksom på at startnummer skal fjernes før videre kjøring på offentlig vei.  
  

5. Er å påse at pilinger står som de skal, og at piler og skilter som blir kjørt ned settes opp igjen.  

 Du bør også kontrollere at forvarselpilen (ca. 150 m.) før krysset står på plass. Det forekommer at   

publikum bevisst saboterer dette forvarselet.  
  

6. er å være på angitt sted til Etappesjef kommer og frigir deg.  
  

7. er å informere publikum om faren ved å stå i yttersving.  
  

  

 OPPTRE ALLTID HØFLIG MEN BESTEMT OVERFOR ALLE DU KOMMER   I 

KONTAKT MED.  
  

  

         GOD POST!!  
   

RALLYVETTREGLER  

1. Respekter skilt og avsperringer.  

2. Følg sikkerhetsvaktenes anvisninger.  

3. Ha respekt for bilenes fart og unngå å ferdes     

i selve rallytraseen.  



16  

  

  

4. Stå med god avstand til veien og følg bilene 

nøye. Hold sansene skjerpet til siste bil har 

passert.  

5. Bruk sunn fornuft, hjelp også andre til å stå              

sikkert plassert.  

6. Vær oppmerksom på at tidsintervallet 

mellom rallybilene varierer.  

7. Barnevogn, akebrett, sykler og lignende skal     

ikke medbringes.  

8. Hunder skal alltid holdes i bånd dersom de     

må være med.  

9. Alkohol og rally hører ikke sammen.  

10. Husk at en god rallytilskuer forsøpler ikke 

naturen.  
  

  
  
  
  
  
  
  

Instruks Start Fartsetappe, manuell tidtaking   
  

  

Start skal alltid foregå på HELT minutt, etter tid som vises på displayet  
  

- Starter dirigerer deltager fram til startlinjen.  
- Starter kontrollerer starttid i Tidkort, pass på at deltager starter på riktig minutt!  
- Starter gir beskjed: 30 sekunder  
- Starter gir beskjed: 15 sekunder  

- Starter gir beskjed: 10 sekunder   
- Starter teller ned fra 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - kjør. Startflagg dras på - kjør.  
  

Hvis deltager beveger seg fra sin posisjon før startsignal er gitt (dvs display viser xx.00), og på en slik måte at 

han har fordel av dette, skal starteren idømme tjuvstart.  
Tjuvstart må meldes til mål, via etappesjef, omgående. Hvis man ikke får gitt beskjed til mål, skal beskjed gis til 

base.  
  

Starterens assistent kontrollerer visuelt at hjelmer og sikkerhetsbelter er festet. (dette 

kan evt. gjøres av førstehjelpspersonell)  
  

  

Utdrag av Bilsportboka:  
  
§ 406  
A. Spesialstrekninger  
Deltagere som ikke starter innen 20 sek, etter startsignal skal utelukkes, og bilen skal øyeblikkelig flyttes til et sikkert sted.  
Tjuvstart straffes som omtalt i § 408B. Starters avgjørelse om tjuvstart er inappellabel.  
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Omstart eller feilstart på en etappe, er kun tillatt når etappesjefen eller løpets leder gir tillatelse. Minimum 

startintervall: 1 minutt.  
  

  
§ 408  
B. Spesialstrekning. 

Start :  
Ved for tidlig start:  
1. forseelse: 10 sek tillegg  
2. forseelse: 1 min tillegg  
3. forseelse: 3 min tillegg  
Ved flere forseelser er straffeutmålingen opp til juryen. Ved tjuvstart på 10 sek eller mer idømmes utelukkelse.  
  
Ved bestemmelse om utelukkelse skal Tidkort inndras.  
  

  

  

    

         GOD POST OG LYKKE TIL  

  

Instruks Sjef for Fartsetappe, Etappesjef  
  
§ 217  
f) Etappesjef: Skal 

ha ansvaret for:  
- å gjennomgå egne instrukser i samarbeid med løpsleder  
- å organisere og lede all virksomhet relatert til gjennomføring av aktuelle spesialetappe, samt    lede arbeidet på 

kontrollplassen for start.  
- at alle underordnede mannskaper har fått tilstrekkelig opplæring i sine respektive oppgaver - at alt materiell finnes  
- tidtakingen  
- å kontrollere klokkene også under løpets gang (justering må ikke finne sted)  
- på forespørsel fra deltager å meddele rett tid  
- overvåke publikumssikkerheten ved kontrollsonen  
- å følge løpsleder eller sikkerhetssjefs anvisninger, iverksette piling og avsperringer  
- motta rapport fra lederbilen(e) ang deres iakttakelse  
- rydde opp kontrollsonen etter løpets slutt  
- rapportere til løpsleder alt av viktighet som har inntruffet  
- å oppnevne en assistent (målsjef) som har ansvaret for ovennevnte rutineoppgaver i kontrollsonen    ved mål. Denne 

har også ansvaret for å forspørre hver 10. bil om det er registret noe av    sikkerhetsmessig betydning inne på 

spesialetappen.  
  
Etappesjefens plass er ved start på spesialstrekningen  
  
Etappesjefen skal (selv eller ved hjelp av en assistent) alltid være tilgjengelig på sambandet fra det tidspunkt dette er 

opprettet for aktuelle spesialetappe.  
  
Etappesjef tar kontakt med basen for å få klarert starttid på første deltager  
  
Materiell som skal forefinnes:  
    Klokke TK inn  
    Klokke Starter  
    Klokke intervalltid  
    Sambandsradio  
    Sambandsplan  
    Sikkerhetsplan  
    Sperreplan  
    Skjema for deltagermeldinger  
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    Skjema for notekorreksjon (uoffisielt dokument)  
    Startflagg (ved manuell starting)  
    Skrivesaker  
    Tidsplan  
    Evt kopi av Grunneieravtale  
  
Instrukser for: TK inn (start fartsetappe)  
    Intervalltidtager  
    Start SS  
    Sperrevakter med Varslingsplan  
    Flying Finnish  
    TK ut (mål fartsetappe)  
    Utregner  
  
Postprotokoll: TK inn  
    Intervalltidtager  
    Flying Finnish  
    Utregner  
    TK ut  

Husk å stille eget ur som reserveløsning        

GOD POST OG LYKKE TIL  
  

 Oversikt over hva som trengs av utstyr  
  

Maler for de forskjellige søknadene:  

Oversikt over hvilke søknader det er behov for:  
  

  

Hei Grunneier.  
Nå er det snart rallyløp hos deg igjen.  Vi er veldig takknemlige for at vi får lov til å benytte veien og jordet ditt til 

både trening og løp. Deltakerne synes dette er helt topp. I år har vi mange deltakere på venteliste for å delta, 

men vi har satt grensen ved 40 stk, som i fjor. Det er nok når jeg skal prøve å få resultatene riktig og alt foregår 

på «gamlemåten» uten data, men de gode gamle systemene fungerer ennå de.  

Sender deg en grunneieravtale som jeg ber om at du underskriver og sender tilbake til meg i vedlagte konvolutt. 
Du vet, dommere, lensmann og vegkontor vil at alle slike tillatelser skal være skriftlig, så da får vi gjøre som de 

vil.  

Vi ser deg vel kanskje neste helg. Det er kaffe og vafler i kiosken som vanlig og velkommen skal du være.  

Hilsen  

Sprintrallykomiteen NN  
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Flesbergsprinten 2015 samlet 50 deltagere.  

  
  

GRUNNEIERAVTALE FLESBERG SPRINTRALLY 15.02.2014  

  

  

KNA Kongsberg ønsker å benytte Vangestamogen lørdag 15. februar til Flesberg Sprintrally.  

Løpet vil bli kjørt med 4 stk fartsetapper og  40 deltagere.  

  

KNA Kongsberg ønsker også å benytte jordet ved innkjøringen til  Vangestad til 

parkering og depot.   

      

  

  

  

  

Flesberg…………………………………….  

  

For KNA Kongsberg……………………..            

  

Grunneier……………………………………  

  

Politi eller lensmann  

NN Sprintrally 2014  

 v/ Mette Haugland    

Sagbruksveien 21 A  

 3617 Kongsberg                            

 Lensmann i Flesberg           Kongsberg 20.12.2013  

3623 Lampeland  
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Søknad angående Flesberg Sprintrally 15.februar 2014  
KNA Kongsberg ønsker å avholde et lite løp lørdag 15. februar 2014.  

Løpet ønskes avholdt på Vangestadmoen  og vi søker herved om tillatelse til å avholde dette lørdag 

15.februar 2014.   
  

Vi har begrenset deltagerantallet til 35 biler, og det er kun for førere fra Buskerud, fortrinnsvis førere 

fra de nærmeste klubbene.  

Løpet vil gå inne på Vangestadmoen, og samme vei kjøres 4 ganger, vi vil ha parkering og depot på 

jordet til NN. Basen for løpet vil også være der.  

Det blir også sendt søknad til NN på veikontoret i Buskerud ang. kryssing av riksveien ,der  vi informere 

om at det blir satt opp et skilt i hver ende av sletta med informasjon om at kryssing av vei foregår – 

eksakt tekst på skiltene får vi fra Bøe Larsen.  

Tillatelse fra grunneier, NN er også i orden.  

Flesberg kommune søkes å benytte parkeringen på Stevningsmoen for parkering av hengere.  

Løpet vil bli avholdt iflg. NBF’s regelverk.  

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid.  

Med vennlig hilsen  

Mette Haugland  

Løpssekretær  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mette tlf. 90 78 86 69                        

  

  

Veimydigheter  

Flesberg Sprintrally 2014 v/ 

Mette Haugland Sagbruksveien 

21 A  

3617 Kongsberg  

 Buskerud Vegkontor           Kongsberg 20.12.2013  

Tollbugt.2  

3003 Drammen  
  

SØKNAD ANG. Flesberg Sprintrally 2014  
KNA Kongsberg ønsker å avholde løp lørdag 15. februar 2015  

Løpet ønskes avholdt på Vangetadmoen og vi søker herved om tillatelse til å avholde dette lørdag 

15.august 2014 .   

Løpet vil gå inne på Vangestadmoen der vi vil kjøre samme vei 4 ganger, vi vil ha parkering, base og 

depot på jordet til Arne Ørstein, på andre siden av riksveien. Løpet har begrenset deltagerantall til  35 

biler – max 40, og det er forbeholdt førere fra Buskerud, ved ledige plasser kan andre få delta.   I 

denne forbindelse søker vi om tillatelse til å krysse riksveien. Vi vil som tidligere sette opp skilt i hver 

ende av sletta med informasjon om at kryssing av vei foregår, og vi vil ha vakter som ”styrer” 

kryssingen.  

Løpet vil bli avholdt i henhold til NBF`s regler og bestemmelser.   

Søknad sendes også Lensmannen i Flesberg.   

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid!  

Med vennlig hilsen  

Mette Haugland  

Løpssekretær  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Mette Haugland tlf. 90 78 86 69  
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Påmeldinger og informasjon om løpet  

 Litt om hvordan kan dette gjøres  
  

Funksjonæroversikt  

 En oversikt over hvilke andre funksjonærer det er behov for i tillegg til arr.komiteen der en kan sette inn 

navn og tlf. nr.  

  
Viktig med publikumsplasser og sperring, her fra Mjåvannsprinten.  

Tilleggsregler - startprogram  
• En mal for tilleggsregler der en bare kan sette inn opplysninger om «sitt» arrangement.  

• Mal for startprogram der en kan sette inn opplysninger om «sitt» arrangement.  
  

  
Vestfoldsprinten Jarle Lippert, Erik Tandberg og Ronny Krølla Christensen venter på teknisk.  

  

   



22  

  

  

  
Trond Hansen og Rolf Inga Schou klare for Vestfoldsprinten  

  

Kart  
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Her er eksempler på kart og illustrasjoner av trase, Mjåvannsprinten over og Bjerkesprinten under.  

  

  

http://sprintrally.kak.no/wp-content/uploads/2014/11/kart_sprintrally-oversikt_v3.jpg
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Instrukser  

• Mal for K-bil instruks tilpasset sprintrally  

• Maler for enkle instrukser tilpasset sprintrally 

  

Sambands- og sikkerhet  

• Maler for sambandsplan og sikkerhetsplan 

 Mal for kriseplan vedlegg 3 sider 

Beredskapsplan eksempel vedlegg 3 sider.  

Deltager Info vedlegg 1 side  

• Litt om hvordan samband/base kan løses  
  

  
  

Ikke glem merkejobben og forberedelser som kan gjøres på forhånd  

Budsjett   
• Forslag til budsjett   

• Forslag til hvordan man f.eks kan spare utgifter og dermed få bedre økonomi i arrangementet  

Eksempel REGNSKAP 
SPRINTRALLY 2013           
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   Inntekt  Utgift      

Startkontigent  36000        

Spons  4000        

Parkering  3600        

Kiosk  4369        

            

Reiseregning K-bil     750     

Bensin     597     

Klokker m.m     594     

Innkjøp kiosk     1356     

Div innkjøp     3819     

Kontorrekvisita     1410     

TV     1000     

Premier     1403     

Kranservice     2500     

Leie radioer     500     

Forsikring     4930     

Ambulanse m/personell     4300     

            

Approbasjon     2500     

            

      25659     

            

Resultat pr. 13      21709     

            

Totalt  47969  47969     

            

Budsjett Sprintrally 2013           

            

   Inntekt     Utgift  

Startkontigent 1200 x 35 
delt.  42000        

Spons  8000        

Parkering  3000        

Kiosk  4000        

Approbasjon        2500  
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Dommere        2000  

Ambulanse m/personell        5000  

Forsikring        5350  

Premier        4000  

Bensin funk og K-bil        2000  

Innkjøp kiosk        4000  

Div.innkjøp        1500  

Kontorrekvisita        2000  

Frakt brakke        2500  

TV        1000  

            

            

Totalt  57000     31850  

            

Overskudd        25150  

            

Total  57000     57000  

  
  
  

  
  

Hospitality og pølser er viktig, også for inntektene.  
  

Presse – Markedsføring  
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Lag din egen logo som du bruker på alt materiell, innbydelser etc.  

  
  
  

  
  

TV Media på plass med live streaming på nett TV fra Flesbergsprinten.  
  
  

Presse jobben er ikke uoverkommelig. Ta kontakt med lokalavisen, stikk innom snakk med en journalist 

ta med infomateriell som innbydelse og et par sprintrally bilder, vi erfarer at det er lett å få kontakt i 

lokalpressen.  
  

Vil du fordype deg mer, titt her.  
  

  
  

http://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/images/bil/naf/pressen0704.pdf  
  

http://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/images/bil/naf/pressen0704.pdf
http://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/images/bil/naf/pressen0704.pdf
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Vi bruker standard rally skilting  

     

Tidsbok – kjørebok  
• Mal for tidsbok  

• Informasjon om hvordan dette kan løses  

• Kjørebok – hva trengs-  hvordan kan det løses.  
  

  
  

Teknisk kontrollsjef Ole Helleberg, Juryleder Ronny Hansen, Sikkerhetskontrolør/jurymedlem Bjørn Erik Sanna, 

Jurymedlem Roar Tangerte.   
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Diverse skjemaer  
• Maler for de skjemaer det er behov for til et sprintrally  

• Oversikt over hvem som trenger hvilke papirer.  
  

  

Jurymøter se vedlegg 6 sider eksempel side 1:  
  

Hele skjema finner du her på bilsport.no 

http://bilsport.no/uploads/2011/09/Juryreferat.doc  
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Møte 1  
Arrangement:   

 Sted:   Dato:   Kl:   
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Løpsdagen  
• Her settes opp en oversikt over hva slags utstyr og hvilke 

«papirer» de forskjellige funksjonærene trenger på 

løpsdagen.  
  

  
  

Sekretariat oppsett her fra John Unneruds Minneløp, med Monty Karlan ved innsjekk, Torill Raknerud and 

Siri Hanssen Rockmann sammen med Tom Wiktorin.  

• En oversikt over fordeling av oppgaver/ansvar på løpsdagen 

 Premieutdeling – hvor og hvordan  
  

 Tidtaging – resultatservice  
  

   
  

TK inn og start kan organiseres slik, her fra Finnskogen.  
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 Litt om hvordan dette kan løses med NMK’s resultatsystem:  

  
"NMK Rallysystem har etablert nettstedet www.sprintrally.no som en samleside for små og enkle sprintrally. 

Rallysystemet inneholder; påmelding til løpet, administrasjon av deltagere og oppsett av startliste, resultater 
m.m. Det er også mange rapporter som kan tas ut, som f.eks. skjema til innsjekk og teknisk kontroll.  

Eierne av NMK Rallysystem er de fleste store NM-arrangørene. Leie for bruk av systemet i sprintrally er kr xx,- pr 
løp. I dette inngår også publisering av dokumenter (tilleggsregler etc) på www.sprintrally.no. For å bestille 

systemet tar dere kontakt på nmkrallysystem@gmail.com."  

  

http://www.sprintrally.no/
http://www.sprintrally.no/
http://www.sprintrally.no/
http://www.sprintrally.no/
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Fine publikumsplasser i Vestfoldsprinten  

  
Bjerkesprinten rigges.  
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Skjermdump 3: Startlisten kan enkelt redigeres ved å flytte deltagerne ved hjelp av pilene. Løpsoppsettet 

bestemmer hvilke startgrupper og klasser som deltar i løpet.  

  
Gamle kappkjørere snakker med løpsleder Erik Aaby etter premieutdelingen,  

 Svein Hage, Trond Hansen og Arild Berg  

  

Når det gjelder leiepris for løp som benytter sprintrally.no så skal jeg ta opp dette på eiermøte på Lillehammer 

til helgen. Min innstilling er at vi kjører en fastpris på kr 1000,- for disse løpene (pr i dag er det 2x startavgift).  

http://sprintrally.no/
http://sprintrally.no/
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Skjermdump 4: Resultatene registreres med minutt, sekund og tidel. Deltagere som har fått tid vises nederst i 
skjermen, med differanse og gjennomsnittshastighet på etappen. Fanen "Ikke fullført" viser hvilke deltagere 

som ikke har fått registrert tid på prøven.   

  
Det kreves ikke stor plass for å arrangere sprintrally, her fra Oslo Motorshow.  
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Skjermdump 5: Bildet viser en oversikt over hvilke rapporter som ligger tilgjengelig i systemet. Mye av dette er 

svært nyttig informasjon for arrangøren.  
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Ikke glem å slippe til klassikerne først. Her Frustøl.   

Etter løpet  
• Samarbeid med grunneier vedr. vedlikehold etter løpet  

• Opprydding  

Gjøremål ToDo liste  
  
 Oppgave  Ansvarlig/Navn  Frist  Utført  På vent  Notat  

 Opprette arrkomite  Klubb          

 Sette opp budsjett  Arrkomitè          

 Bestemme Hovedfunksjonærer  Arrkomitè          

 Bestemme løypetrasè  Arrkomitè/løypesjef          

 Søke approbasjon hos NBF  Arrkomitè/sekretær          

 Grunneieravtaler/oppsitterinfo  Arrkomitè/sekretær          

 Tillatelse Politi  Arrkomitè/sekretær          

 Tillatelse Vegkontor hvis nødv  Arrkomitè/sekretær          

 Lage kjørebok  Løypesjef          

 Lage tidsplan  Løpsleder          

 Lage tidskort  Arrkomitè/løpsleder/sekretær          

 Søke NBF om eventuelle disper.  Løpsleder/sekretær          

 Teknisk kontroll/mannskap/sted  Teknisk kontrolant          

 Tilleggsregler/sjekk opp mot regelverk  Arrkomitè/løpsleder/sekretær          

 Startprogram/sjekk opp mot regelverk  Arrkomitè/løpsleder/sekretær          

 Sikkerhetsplan  Sikkerhesjef          

 Beredskapsplan  Sikkerhesjef          

 Sperreplan  Sikkerhesjef          

 Avtale Ambulanse  Sikkerhesjef          

 Infoskriv Alarmsentral/kommune/  Sikkerhesjef          

 Kbil/biler  Sikkerhesjef          
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 Bergingsbil  Sikkerhesjef          

Samband  Sambandsjef/baseleder          
Tidtakning utstyr/klokker  Sambandsjef/baseleder          

Resultattjeneste  Sekretær          

Trasèvedlikehold/brøyting  Løypesjef          

Merkeutstyr trasè  Løypesjef          

Jury  Løpsleder          

Sende dok til kontrollkomisjonen  Løpsleder/sekretær          

Spons/støtte/lån av utstyr  Pr ansvarlig/arrkomitè          

Etappefunksjonærer  Funksjonærsjef          

Sperrevakter  Vaktsjef/sikkerhetsjef          

Hjemmeside  Pr ansvarlig/arrkomitè          

Utstyr base/oppslagstavle  Sekretær          

Parc fermè  Teknisk kontrolant          

Premieutdeling  Sekretær          

Kiosk  Salgsgruppe          

Finne plass for deltagere/publikum  Arenaansvarlig          

Miljø  Miljøansvarlig          

Deltagerkontakt  Arrkom.          

Lage regnskap  Arrkomitè          

  

  
Nødvendig med en funksjonær dytt.  
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Premieutdeling Mads og Jonas på Hamar henter krystall, pass på sprintrally budsjettet vi anbefaler nøkternhet.  

Forslag til sprintrally tillegg regelverk  
  
  

 Sprintrally bør innføres som en konkurranseform i tillegg til rally og sprintrally. 
Sprintrally skal være en enkel form for rally, som gjør terskelen for deltagere og 
arrangører så lav at mange ser seg i stand til både å kjøre og arrangere.  

            Sprintrally bør arrangeres på et område/veg med max 4 SS/SP som kjøres flere ganger. 

Total lengde på løpet skal være max 50 km.  
  
  NSR Rally Reglement. Heretter kalt RR  
  

Endringer/tillegg for sprintrally.  
  
RR Art 2 Definisjoner  

Sprintrally tas inn som definisjon  
  
RR Art 2.8 Spesialstrekninger, Art 2.12 Gjennomkjøring  

SS/SP skal være sperret og ikke tilgjengelig for deltagere eller andre i god tid før 

ankomst første deltager. Tiden skal opplyses i tilleggsreglene  

Det kan benyttes inntil 2 gjennomkjøring i kolonne før vegen stenges, gjennomkjøringen  

kan benyttes til å skrive egne noter eller korrigere arrangørnoter.  Antallet 

gjennomkjøringer bestemmes av arrangøren. Tidspunktet for og antall 

gjennomkjøringer skal opplyses i løpets tilleggsregler. Arrangører bør 

utarbeide arrangørnoter.  
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RR Art 2.10/42 Parc Fermè, RR Art 2.11 Forbudt Service  

Ved et sprintrally skal fører og kartleser oppholde seg ved eller i nærheten av bilen når 

denne befinner seg i ”ventesone” Parc Fermè. (dette for at de skal være klar for start på 

neste SS/SP)  

Det bør opprettes en transportetappe med maxtid  før en  ”ventesone” Parc Fermè, 

hvor deltagerne kan utføre reparasjoner og hjulbytte med det verktøy/hjul som er  

tilgjengelig i bilen uten å mota hjelp utenfra, dog kan arr stille til rådighet 

garasjejekk/jekker for å bedre sikkerheten ved slikt arbeid . Tiden de skal ha til rådighet 

bestemmes av arr.  

Deltagerne kan ha inntil to reservehjul tilgjengelig, disse kan ligge i bilen eller ligge 

lagret på angitt sted på transportetappen .  Inntil seks hjul skal merkes på teknisk 

kontroll.  Neste SS/SP startes i den rekkefølge deltagerne sjekker inn i ”ventesone”  
  

  
Sveinung Tinnes Mork ruller i Flesberg Sprinten 2015  
  
RR Art 3.1 Jury  

Juryen skal alltid bestå av tre personer, dog kan sikkerhetskontrolant erstatte det ene 

jurymedlemmet.  

Juryens avgjørelse i SPRINTRALLY er innappelabel.  
  
RR Art 3.2.3 NBF sikkerhetskontrolant  

Sikkerhetskontrolanten kan erstatte det ene jurymedlemmet.  
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Sveinung kommer fort på hjula.  
  
RR Art 5.1 Lisenser  

Arrangør kan utstedende engangslisens for kartleser, denne trenger ikke 

klubbtilhørighet.  
  
RR art 14.1-14.2-68.3-68.4 Kjørebok-Tidskort.  

Arrangøren kan utarbeide forenklet kjørebok/tidskort som skal godkjennes av løpets 

juryleder minst 14 dager før løpet.  
  
RR art 34.1 Respittid.  

Det skal ikke benyttes respittid i Sprintrally.  
  
RR Art 45 Startrekkefølge/ intervall  

Arrangøren bestemmer selv startrekkefølgen i løpet, rekkefølgen skal opplyses i løpets 

tilleggsregler.  
  
RR Art 69.3.11 K-biler og oppsamler  

Hvis løpets struktur tillater det, kan det benyttes kun en K-bil som utfører alle tre K-

bilers funksjon.   

K-bilen kan også fungere som oppsamler, den skal da merkes ”oppsamler” 
Løpets sikkerhetskontrolant avgjør om det kan benyttes en K-bil. K-bilens 
mannskap skal inneha nødvendig autorisasjon fra NBF.   
  
RR art 70.2.10 opplæringsbil  

Det kan benyttes opplæringsbil i Sprintrally.  
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Publikum skal trives.  

  
  

Endringer i 2015 reglement for rally tilpasset sprintrally  
  

1.1.4 SØKNAD OM Å FÅ ARRANGERE RALLY/SPRINTRALLY/ SPRINTRALLY  

Alle løp skal anmeldes til:  

-Norges Bilsportforbund  

-Politimesteren/lensmannen  

-Veisjef/er og skriftlig tillatelse må innhentes fra alle berørte grunneiere.  

2. DEFINISJONER  
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Et rally/sprintrally er et billøp hvor det startes fra ett startsted og kjører en felles rute som består av 

transportetapper på offentlig og privat vei samt spesialstrekninger og spesialprøver på veier og plasser, som 

under løpet er stengt for allmenn ferdsel.  

Ved valg av veier skal det legges vekt på at løpet skaper minst mulig forstyrrelser for den allmenne ferdsel. På 

transportetappene skal farten avpasses etter vanlig trafikkrytme og må aldri overskride 

hastighetsbestemmelsene. Orienteringsmomenter må ikke forekomme på transportetappene. På 

spesialstrekningene er farten derimot avgjørende.  

Sprintrally er en enkel form for billøp, både for deltagere og arrangører. Sprintrally arrangeres på et 

område/veg.  

2.8 SPESIALSTREKNINGER (SS)/SPESIALPRØVER(SP)  

En spesialstrekning/spesialprøve (kan også benevnes som spesialetappe) er den delen av løpet som skal kjøres 

på kortest mulig tid. En spesialstrekning kjøres alltid med start og mål på forskjellige steder, mens en 

spesialprøve kan kjøres med start og mål på samme sted. Veiene som skal benyttes, skal avsperres senest 1 

time før 1. deltakers beregnede ankomst. Etappene i en sprintrally skal være avsperret og ikke tilgjengelig 

for deltagere eller andre uvedkommende i god tid før ankomst første deltager. Tiden skal opplyses i 

tilleggsreglene.  

Spesialstrekninger/spesialprøver må alltid være pilet, likeså innkjøring til og utkjøring fra disse.  

Orienteringsmomenter må ikke forekomme.  

Spesialprøver avgrenses med start og mål som vist i skisse under TILLEGG 1.  

På disse spesialprøvene gjelder de samme bestemmelsene som for “vanlige” spesialstrekninger med mindre 

annet er beskrevet.  

Ved bruk av baneprøver, rundbaner og lignende som avviker fra beskrivelsen under SS/SP ovenfor, skal 

sikkerhetsplan og kjørebeskrivelse godkjennes av NBF i god tid før løpet.  

Dette skal tydelig beskrives i løpets tilleggsregler.  

3. NBF REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER  

3.1 JURY  

Juryen skal alltid bestå av minst 3 personer. Juryleder oppnevnes alltid av NBF. De øvrige medlemmer 

oppnevnes vanligvis av arrangøren. Det må være permanent kommunikasjon mellom jury og løpsleder. Etter 

hvert rally skal juryen og eventuelt andre representanter fra NBF skrive en rapport som gjennomgås av NBF 

rallyseksjon.  

I sprintrally kan sikkerhetskontrollør erstatte det ene jurymedlemmet.  

12.1.1 TRANSPORTETAPPER  

Når arrangøren legger opp transportetappene må han nøye vurdere alle ting som kommer inn ved valg av 

veitrasé, for eksempel veiens beskaffenhet, forventet trafikktetthet, årstid og det tidspunkt da deltakerne skal 

passere. Videre hastighetsbegrensninger i tettbebyggelse, ved jernbanebom etc. Dette er forhold som må tas 

hensyn til, slik at transportetappene ikke blir utslagsgivende. Ikke minst må en arrangør tenke på trafikk fra 

media, tilskuere. Gjennomsnittshastigheten på transportetappene skal ikke settes så høyt at de blir en 

utslagsgivende del av løpet.  

Maksimum gjennomsnittshastighet på E/riksvei er 60 km/t, fylkesvei 55 km/t og på privat vei 40 km/t. Det skal 

gis tillegg for tettbebyggelse og andre steder der trafikken kan bli hindret (f.eks. jernbaneovergang). 

Transportetappene kan kjøres på idealtid eller maksimumstid. Er etappens kjøretid over 5 minutter skal det 

benyttes idealtid. Ligger kjøretiden under 5 min., skal det benyttes maksimumstid på 5 min. I sprintrally kan 

det benyttes maksimumstid på opptil 15 minutter.  I sprintrally kan det alternativt benyttes idealtid på mer 

enn 5 minutter. Det kan dessuten benyttes maksimumstid til løpsmål.  
  

13.1.2 Løpslengder  

Sprintrally  
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Løpets lengde, inkludert spesialprøver og spesialstrekninger kan maksimalt være 50 km med maksimum 4 

SS/SP som kan kjøres flere ganger.  

Sprintrally:  

Løpets lengde, inkludert spesialprøver og spesialstrekninger kan maksimalt være 150 km.  

I sprintrally tillates ikke bruk av serviceplass / drivstoffylling, men det kan legges inn pause. Den obligatoriske 

delen av et sprintrally skal avvikles i løpet av en dag. (Frivillig teknisk kontroll kan avvikles dagen før). For 

sprintrally kan en forenkling av krav til skilting godkjennes av NBFs sikkerhetskontrollør for løpet. 

Deltakermelding som klargjør aktuell skilting skal i så fall deles ut før løpsstart, eventuelt før start på 

etappen.  

14.2 KJØREBOK  

Alle deltagere vil få en kjørebok som inneholder detaljert kjørebeskrivelse. Kjørebeskrivelsen må følges, avvik 

vil bli rapportert til juryen.  

Arrangøren kan utarbeide forenklet kjørebok/tidskort som skal godkjennes av løpets sikkerhetskontrollør 

minst 14 dager før løpet.  

25.4.5 Gjennomkjøring i sprintrally  

Det kan benyttes inntil 2 gjennomkjøring i kolonne før vegen stenges. Gjennomkjøringen kan benyttes til å 

skrive egne noter eller korrigere arrangørnoter. Antall gjennomkjøringer bestemmes av arrangøren. 

Tidspunktet for og antall gjennomkjøringer skal opplyses i løpets tilleggsregler.  

Arrangører bør utarbeide arrangørnoter  

34. UTELUKKELSE VED FOR SEN ANKOMST  

34.1 MAKSIMALT TILLATT FORSINKELSE (RESPITTID)  

Følgende vil medføre at vedkommende deltager blir utelukket:  

Enhver forsinkelse utover 15 minutter på beregnet tid mellom to tidskontroller, eller forsinkelse over 30 

minutter til sammen på alle seksjoner pr dag i rallyet. For å beregne slik utelukkelse, skal aktuell forsinkelse og 

ikke påført tidsstraff (10 sekunder pr. minutt) gjelde.  

I de tilfeller hvor veteranklassene starter først, gis det ikke anledning for disse til å bruke respittid på 

transportetappene.  

Det skal ikke benyttes respittid i sprintrally.  

Deltagerne kan uansett restarte i rallyet under forutsetningene i kapittelet” Restart etter brutt løp”.  

35.2 UT FRA REGRUPPERING  

Med unntak av regruppering etter nattopphold, skal bilene restarte i den rekkefølge de ankom 

regrupperingen.  

Ved et sprintrally skal fører og kartleser oppholde seg ved eller i nærheten av bilen når denne befinner seg i 

”ventesone” Parc Fermè. (dette for at de skal være klar for start på neste SS/SP)  
  

45 STARTREKKEFØLGE OG INTERVALL  

Startrekkefølgen i et rally skal være denne dersom ikke NBF har godkjent annet:  

FIA-seedede, Nasj.A-, Nasj.B- og Nasj.C-seedede med bil i klassene 1 - 9. Deretter øvrige biler i klassene 1 - 9 i 

en gruppe. Deretter Nasj. D, Nasj. E og Nasj. F-seedede førere med bil i klassene 10 – 14. Deretter øvrige biler i 

klassene 10 - 14 i en gruppe. Deretter klassevis i følgende rekkefølge: 17 - 15 - 18 - 19 - 20.  

Innenfor hver klasse / gruppe skal startrekkefølgen være: A-førere, B-førere, C-førere.  

I Sprintrally kan arrangøren bestemme startrekkefølgen i løpet. Startrekkefølgen skal opplyses i løpets 

tilleggsregler.  

48.1.2  

Mannskapet kan, kun ved bruk av medbrakt utstyr i bilen og uten ekstern hjelp, utføre service på bilen til 

enhver tid, der hvor dette er tillatt etter reglementet.  
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I sprintrally bør det opprettes en transportetappe med maks.tid før en sone med parc ferme. På 

transportetappen kan deltakerne utføre reparasjoner og hjulbytte med det verktøy/hjul som er tilgjengelig i 

bilen uten å motta hjelp utenfra. Tiden de skal ha til rådighet bestemmes av arrangøren. Deltakerne kan ha 

inntil to reservehjul tilgjengelig. Disse kan ligge i bilen eller ligge lagret på angitt sted på transportetappen. 

Inntil seks hjul skal merkes på teknisk kontroll.  
  

69.3.2 K-biler og oppsamler  

Før første deltaker i et rally skal arrangøren starte tre kontrollbiler. Fører og kartleser i K-bilene skal inneha 

autorisasjon gitt av NBFs Rallyseksjon. Mannskapenes oppgave er å kjøre gjennom løypa, og følge eksakt 

samme prosedyre som deltakerne. Bruk av noter er ikke tillatt. Fører og kartleser skal på spesialstrekninger / 

spesialprøver benytte hjelm  

i.h.t. gjeldene regelverk for rally.  

K-bilene skal være registrerte biler med fast tak, skal medbringe” SOS/OK” skilt og skal ha samband, også 

innbyrdes, samt sirene og blinkende gult lys. K-2 skal ha høytaleranlegg for å kunne beordre publikum flyttet. 

K-bilene skal følge løpets framdriftsplan. Denne skal legges opp slik at K-bilene kjører så nær opp til 1.deltaker 

som praktisk mulig for å skaffe seg et best mulig bilde av publikums sikkerhet og plassering.  

K-bilmannskapene skal følge NBF sjekkliste for K-bilmannskap og levere denne til NBFs sikkerhetskontrollør 

når de har kjørt gjennom løypa. K-bilmannskap permitteres etter tillatelse av sikkerhetskontrollør.  

Dersom K-bilmannskap er involvert i uhell som avkjøring eller lignende, skal sikkerhets-kontrollør beslaglegge 

K-bil lisenser for de involverte og sende disse til NBF. K-bilmannskapet må sende en rapport som forklarer 

hendelsen til rallyseksjonen i NBF, som vurderer denne og fatter beslutning om tidspunkt for eventuell 

tilbakelevering av autorisasjon.  

NBFs Rallyseksjon kan forbeholde seg retten til å godkjenne K-bilmannskapene i det enkelte løp.  

Ansvarsområder:  

K-1:  

- siste kontroll av rutiner for tidtaking  

- sjekke at sambandet virker  

- sjekke startprosedyrer  

- publikumssikkerhet, rettlede og eventuelt flytte publikum - hvis nødvendig gi rapport til sikkerhetssjef og 

pålegg til K-2 K-2:  

- publikumssikkerhet, rettlede og eventuelt flytte publikum  

- hvis nødvendig gi rapport til sikkerhetssjef og pålegg til K-3 - gi klarsignal om at etappen kan starte K-3:  
- publikumssikkerhet  

- følge opp eventuelle pålegg fra K-2 Oppsamlerbil:  

Skal kjøre gjennom hver spesialetappe etter siste deltager. Bilen skal være merket som oppsamler.  

K-bil i sprintrally  

Dersom løpets struktur tillater det, kan det i sprintrally benyttes kun en K-bil som utfører alle tre K-bilers 

funksjoner.  

K-bilen kan også fungere som oppsamler. Den skal da merkes «Oppsamler». Løpets sikkerhetskontrollør 

avgjør om det kan benyttes en K-bil.  
  

70.2.10 Opplæringsbil  

Opplæringsbil, som er obligatorisk i rally og sprintrally, skal kjøre foran sikkerhetskontrollør / sikkerhetssjef og 

ha ansvaret for:  

- siste kontroll av TK-mannskapenes rutiner.  

I sprintrally kan opplæringsbil benyttes.  
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Oslo 16.02.2015 Kilde Bilsportsboken 2015  
  

Her finner du filer med skjema og instrukser og nyttige tips for å arr.  av Sprintrally.  

Innholdsfortegnelse filer nyttige for arr av Sprintrally finner du her:  

   

Beredskapsplan for Flesberg Sprintrally 15.pdf  

Flesberg Sprintrally deltagerinfo v ulykke 2014.pdf  

Flesberg Sprintrally kjørebok SS1 og 4.pdf  

GRUNNEIERAVTALE FLESBERG SPRINTRALLY 19.pdf  

Håndbok (kort) for Sprintrally.docx  

Idealtidstabell fr 2014.pdf  

INSTRUKS mannskap.pdf  

Instruks Manuell Start Fartsetappe.pdf  

Instruks Sjef for Fartsetappe.pdf  

Juryreferat2014.pdf  

POSTMANNSKAP.pdf  

POSTPROTOKOLL  FLESBERGRALLY.pdf  

POSTPROTOKOLL FLESBERGRALLY  Flying Finish.pdf  

POSTPROTOKOLL FLESBERGRALLY  START SS.pdf  

POSTPROTOKOLL FLESBERGRALLY SERVICE.pdf  

Sambandsinstruks.pdf  

Sambandsliste viktige telefoner løpsdagen 15022014.pdf  

Sikkerhet.pdf  

Sikkerhetsplan 2014.pdf  

Sperreplan mal.pdf  

Sponsavtale Autogården.pdf  

Startbekreftelse startprogram Flesberg Sprintrally 2011.pdf  

https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/beredskapsplan-for-flesberg-rallysprint-15.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/beredskapsplan-for-flesberg-rallysprint-15.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/flesberg-rallysprint-deltagerinfo-v-ulykke-2014.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/flesberg-rallysprint-deltagerinfo-v-ulykke-2014.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/flesberg-rallysprint-kjorebok-ss1-og-4.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/flesberg-rallysprint-kjorebok-ss1-og-4.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/grunneieravtale-flesberg-rallysprint-19.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/grunneieravtale-flesberg-rallysprint-19.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/handbok-for-rallysprint.docx
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/handbok-for-rallysprint.docx
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/handbok-for-rallysprint.docx
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/handbok-for-rallysprint.docx
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/idealtidstabell-fr-2014.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/idealtidstabell-fr-2014.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/instruks-mannskap.pdf
https://www.naf.no/globalassets/lokalt/motorsportklubber/askerogbarum/doc2015/rallysprint/instruks-mannskap.pdf
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TIDskjemaSPRINTRALLY 2014.pdf  

Tilleggsregler.pdf  

Vegen sperret plakat nbf.pdf  

  

  

  

Referanser  

Kilder  
http://bilsport.no/om-nbf/   
  
http://bilsport.no/grener/rally/   
  
http://bilsport.no/om-bilsport/verdigrunnlag-og-fair-race/   
  
http://www.visbrosjyre.no/bilsport/webview/#/0/   
  

http://www.injection.no/9-injection/90-injection-370-rally-flesberg-rallysprint  
  

  

  

Redaksjon  
  

Vidar Holum, Kjell Myhr, Mette Haugland, Olve Klevmo Møller og Holm Jacob Matheson  

  

Foto: Preben Berg, Klara Turid Fidje Frettun, Vidar Holum, Kjell Myhr, GAphotograpy Geir Andre 

Ånnestad Logo: Erik Tandberg  
  

  

Neste prosjekt å realisere en evetuell Sprintrally Cup.  
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1. Finne sponsorer.  

2. Pukke ut løp.  

3. Premiering.  
  

Historien bak initiativet om å få sprintrallyer tilbake på terminlisten  
  

Rallymiljøet ønsker sprintløpene tilbake på terminlisten, nå oppfordres klubbene til å hive seg med som 

arrangører.    

Dette er nødvendig for å stimulere til rekruttering av førere og arrangører til rallysporten. Tilbudet utover 6-7 

NM runder har siste årene vært særdeles dårlig.  

I et forsøk på å unngå at norsk rallysport «tørker ut» ble en frivillig arbeidsgruppe etablert etter  

Bilsportkonferansen 2013. Gruppen består av Vidar Holum, Kjell Myhr og Holm Jacob Matheson, i tillegg har 

Mette Haugland og Olve Klevmo Møller kommet til.  

Det har i samarbeid med rallyseksjonen vært jobbet kontinuerlig gjennom i hele 2014 og en har kommet et godt 

stykke på vei:  

-Et forenklet Sprintrallyreglement er godkjent av Rallyseksjonen  

-Mentorordning som skal bistå nye arrangører er etablert  

-Kontakt opprettet med nye og potensielle arrangører  

-Samarbeid med NMK Resultatsystem om påmelding, startlister og resultater på web (alt på et sted)  

-Planlagt workshop for nye og eksisterende Sprintrallyarrangører i starten av 2015  
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-Håndbok/veiledning som viser alle sider ved et enkelt Sprintrallyarrangement, er klar ved årsskiftet 

(«Sprintrally for Dummies»).  

Vi har i tillegg bla jobbet med nye og gamle sprintrallyarrangører. Hele 14 klubber er på min oppfølgingsliste, 

av disse har 5 allerede søkt om datoer for 2015 og noen er i gang med planlegging.  

Utfordringen har vært å få klubber/arrangører til å tenke enkelt. Klubber som ønsker å forsøke seg på sprintrally 

kan kjøre med kun en prøve som kjøres flere ganger, alt begge veier. Velger en asfalt slipper en unna 

veikostnader. Et slikt arrangement er raskt arrangert (en dag eller kanskje en hverdagskveld) og lite 

resurskrevende i form av funksjonærer. Arrangøren skal kunne klare seg med 20-25 biler uten å få røde tall i 

regnskapet, selv med en lav startkontingent.  

Med et godkjent forenklet Sprintrallyreglement i bunnen håper arbeidsgruppen å se 7 til 8 Sprintrallyer på neste 

års terminliste! Dette vil være en unik mulighet for nye rallyførere til å komme i gang uten de store kostnadene. 

Men, dette krever en «dugnad», rallybilen må ut av garasjen!  

Det jobbes også med tanker om en Sprintrally-Cup for 2015, interesserte arrangører kan ta kontakt med meg.  

Til nye Sprintrallyarrangører, husk det tilbys mentorordning og bistand til å komme i gang med sitt første 

sprintrally!  

Spørsmål kan rettes til arbeidsgruppen. Lykke til!  

Vennlig hilsen  

Holm Jacob Matheson  

Arbeidsgruppen for Sprintrally:  

Kjell Myhr - 916 80 421 - kjell@kmyhr.com   

Vidar Holum – 922 00 402 - vidar@holum.net   

Holm Jacob Matheson    - 906 15 000 – holm.matheson@online.no  
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Starten på Bilsportkonferansen Lillehammer 2013, Holm Jacob Matheson innleder 

om Sprintrally og ideene  
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Mats Peder Hvambsahl og Anita W. Hvambsahl i en fin Volvo  
  

Materiell:  

  

Med grunneiers og myndighetenes 

tillatelse er  

  

VEGEN  

SPERRET   

for trafikk i tiden:  

den……… ……kl:…… …til 

den……………kl………..... 

på grunn av   
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BILLØP(RALLY)  

Sperringene gjelder ikke deltagere 

og funksjonærer.  

Arrangør:    

Løpsledelsens tlf:         

          Eller tlf:   

  

  NBF

 

 

 

Her finner du NBF, Bilsportforbundet: www.bilsport.no 

http://www.bilsport.no/


53  

  

  

2020 

Rallyseksjon – rally@bilsport.no 

Arne Ingar Stulen Leder 

Stig Rune Kjernsli 

Henning Elvekrok 

Jan Egil Jenssen Sekretær 

 

 

FAIR RACE 

JENTER I FARTA 

 

mailto:rally@bilsport.no
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TALENTUTVIKLING 
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THE END 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


