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INNBYDELSE TIL  

”Stifinner’n Jubeleums Challenge 2020” 
 

Arrangør:   
Asker og Bærum Motorsport 
 
Løpets adresse  
Asker og Bærum Motorsport, Boks 356, N-1301 Sandvika. 
Telefon: 67 54 35 79.  post@abmo.no 
 
Arrangørlisens:  
ARCH 27008 
 
Løpets navn:  
Stifinner’n Jubeleums Challenge 2020 
 
Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp Challenge-cup 2020.   
 
Sportskomite:  
Løpsleder:   Lars Faale       906 19 000 
Ass. Løpsleder: Petter Stenseng      982 82 806 
Funksjonærsjef  John-Erik Nilsen      908 59 758 
Løypesjef:  Anders Grøttum  «  975 90 644 
Løypelegger:  Jørn Grøttum   «  901 30 685 
Kontrollant   Per Odvar Nyborg  «  911 24 327 
 
Løpets art:   
Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. Etappene kan inneholde 
transportetapper og pålitelighetsetapper. Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet  
for Norge (NSR), ISR og løpets tilleggsregler. 
 
Løpsdato:   
10. Oktober 2020 
 
Løpets start og mål:   
NAF Senteret Sandvika, Sandviksveien 163, 1337 Sandvika   
 
Første bil med start kl. 11:00 og målgang ca. kl. 19:30. 
Pause med bespisning på Neset Skysstasjon,ca kl 15:00 
 
Løpets lengde:  
Ca. 250 km. 

mailto:leder@abmo.no
http://www.abmo.no/
mailto:post@abmo.no


     
 

 
 

 

 

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

 

 

 
Veistandard:   
Offentlige asfalt-/ grusveier og privat-/ skogsveier av normal standard. 
   
Litt om løpet:  
Løpet starter fra NAF Senteret Sandvika, målgang samme sted.  
 
Årets jubileumsutgave av Stifinner'n er lengere enn det har vært de siste årene, og vil ta deltagerne  
på varierte og spennende veier gjennom kommuner som er brukt av klubben til forskjellige 
bilsportarrangementer opp gjennom årene.  
 
Løpet inneholder ferdighetsprøver, transportetapper og pålitelighetsetapper. 
 
Det er lagt inn både en kort kaffe/bolle/ pølsepause, samt en lengre pause med matservering  
underveis i løpet. 
 
Alle klasser følger samme kjøreordre.  
 
Sammen med kjøreordre deles det ut kartkopier med inntegnet løype, kontroller er markert.  
Det vil bli delt ut hatighetstabeller til alle deltakere med angivelse av riktig tid for hver 500 meter. 

  
Klasser:   
Det innbys til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant Se § 557 b) 
 
Anmeldelse:   
Link til påmeldingsskjema som skal benyttes ved anmeldelse:  
 
http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=108 
   
Anmeldelsesavgift innbetales til konto 1506 25 22280. 
 
Klasse Expert, Sport  og Touring:  
NOK  2 400,- innbetalt før    1.Oktober 
NOK  2 800,- innbetalt etter 1.Oktober. 
 
Klasse Debutant:     
NOK  1 900,- innbetalt før    1.Oktober 
NOK  2 200,- innbetalt etter 1.Oktober. 
 

Anmeldelsesavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-brikke, arrangørens 
forsikring samt varm lunch under løpets pause. I tillegg vil det bli servert pølser, boller og kaffe.   
 
Anmeldelse aksepteres dersom melding om deltagelse mottas innen torsdag 8 Oktober 2020 kl. 16:00.  
 
Deltagere som er registrert før 5. Oktober kl. 16:00 vil få tilsendt startprogram på e-post.  
Senere anmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt. 
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Avbud:   
Ved avbud meldt innen 1. Oktober tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften.  
Ved avbud meldt etter   1. Oktober tilbakebetales   50 % av anmeldelsesavgiften.  
                                        
  
Deltagere:   
Det er kun tillatt med 2 personer i bilen.  
 
Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for gyldig medlemskap i klubb.  
For norske deltagere kan engangslisenser løses ved start. (kr 300,-) 
 
Bilens fører må fremvise gyldig førerkort. 
 
Utenlandske deltagere må løse lisens i egen klubb/ forbund.  
 
 
Smittevern/ Covid-19 
Arrangementet har egen smittvernsansvarlig som vil påse og ivareta gode og nødvendige tiltak for trygg 
gjennomføring av arrangementet. Alle deltagere oppfordres til å følge gjeldende smittevernregler.  
 
Blir du syk, eller har symptomer på sykdom (feber, hoste, etc) skal det meldes avbud.  
 
 
Tilleggsregler:  
Tilgjenelige på www.abmo.no og www.hanken.dk, etter 21/09-2020 
 
Reglement:   
Se www.bilsport.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. + 47 23 05 45 00.  
link: https://bilsportboka.no/kapittel/challenge/ 
 
 
 
 
 
 

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT  
ØNSKER VEL MØTT  

TIL ET UTFORDRENDE OG SPENNENDE LØP !! 
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