INNBYDELSE TIL
"Vinter Challenge 2021"

Arrangør:
Løpets adresse:

Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport, Boks 356, N-1301 Sandvika.
Telefon: 67 54 35 79. post@abmo.no

Arrangørlisens:

ARCH 21. 28258

Løpets navn:

Vinter Challenge 2021
Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp Challenge-cup 2021.

Løpets art:

Challenge-løp som består av etapper med åpne tidskontroller.
Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper.
Det vil også inngå 4 ferdighetsetapper i løpet. Løpet arrangeres i samsvar
med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og løpets tilleggsregler.

Løpsdato:

9. januar 2021.

Løpets start/ mål:

Langebru Gjestegård , Hokksund ( ved YX Bensinstasjonen )
1. bil med start kl. 09:30 og målgang ca. kl. 16:45

Løpets lengde:

ca. 220 km.

Veistandard:

Offentlige asfalt-/ grusveier og privat-/ skogsveier av normal
standard. Mest sannsynlig snø og isdekke.

Litt om løpet:

Start på Langebru og P-etapper frem til Basserudåsen. Her kjøres F-etappe 1.
Videre går ferden mot Notodden og krevende etapper rundt Meheia og området
rundt Heistadmoen, før F 2 kjøres på Basserudåsen før pause på Langebru.
Etter pausen, noen nye morsomme P-etapper til Lier. Den velkjente F-etappen på
Store Valle i Lier kjøres 2 ganger etterfølgende før avsluttende etapper inn til mål
på Langebru. Vinterføre, med snø og is, vil nok gi deltagerne utfordringer, selv
uten O-etapper i dette løpet.

Klasser:

Det innbys til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant Se S 557 b)

Anmeldelse:

Via HANKEN - http://www.hanken.dk
Asker og Bærum Motorsport
Boks 356, N-1301 Sandvika.
Anmeldelsesavgift innbetales til konto 1506 25 22280

Klasse Expert, Sport og Touring: NOK 2 500,- innbetalt før 4. januar.
NOK 2 800,- innbetalt 4. januar eller senere.
Klasse Debutant:
NOK 1 600,- innbetalt før 4. januar
NOK 1 900,- innbetalt 4. januar eller senere
Anmeldelsesavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-brikke
samt bomavgifter og preparering av veier og arrangørens forsikring.
Anmeldelse aksepteres dersom melding om deltagelse mottas i løpet av fredag 8. januar
2021. Deltagere som er registrert før 6. januar kl. 16:00 vil få tilsendt startprogram på epost. Senere anmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt.
Avbud:

Ved avbud meldt innen 4.januar tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften.
Ved senere melding om avbud beholder arrangøren NOK 600/- som dekker arrangørens
kostnader til kopiering etc

Deltagere:

Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens og kvittering for
gyldig medlemskap i klubb. Bilens fører må fremvise gyldig førerkort.
For norske deltagere kan engangslisenser løses ved start.
Løper er ikke åpent for utenlandske deltagere, grunnet covid-19.

Tilleggsregler: Ligger på www.hanken.dk og www.abmo.no etter 1/12-2020.
https://www.abmo.no/vinterchallenge-2021/
Reglement:

Se www.bilsport.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. + 47 23 05 45 00.
link: https://bilsport.no/grener/challenge-lop/

Overnatting: se linker nedenfor.
http://www.visithokksund.no/index.cfm?tmpl=medlem&mId=36
http://www.sandenhotell.no/
Covid-19:

Arrangementet vil ha egen dedikert funksjonær for å ivareta informasjon og kontroll
av gjeldende smittevernregler.

Asker og Bærum Motorsport
ønsker velkommen til et utfordrende
og spennende vinterløp !

TILLEGGSREGLER TIL ”Vinter Challenge 2021”
Arrangør:

Asker og Bærum Motorsport
Boks 356, N-1301 Sandvika.
Telefon : 67 54 35 79
post@abmo.no
https://www.abmo.no/vinterchallenge-2020/

Løpets navn:

Vinter Challenge 2021.
Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp AS Challenge-cup 2021.

Løpets art:

Challenge-løp som består av etapper med åpne tidskontroller.
Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper.
Det vil også inngå 4 ferdighetsetapper i løpet. Løpet arrangeres i samsvar
med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og disse
tilleggsregler.

Arrangørlisens:

ARCH 21.28258

Løpsleder
Ass.løpsleder

Lars Faale
Per Martin S. Høye

906 19 000
977 74 287

Løypelegger
Ass. løypelegger

Oddvar Moland
Aasmund Kleve

900 19 490
900 51 544

Resultater/ Utregner
Kontrolant/ Utregner
Ass.kontrolant

Erik O. Johannessen
Per Odvar Nyborg
Per Arnt Nilsen

918 01 407
911 24 327
951 23 855

Sekreteriat – BASE
Sekreteriat – BASE

Anne Grethe W. Johansen
Julie Taje

909 97 875
476 14 550

Tenknisk kontroll
Ass.Teknisk kontroll

Jan Inge Dagestad
Kim Grytdal

992 73 999
951 02 898

Utkjøring løpsdag/
Start nr 00

Oddvar Moland

900 19 490

Smittvernansvarlig
Ass. smittevern

Vidar Sommer
Einar Corneliusen

995 17 257
938 63 319

Oppsamler

Helge Wettre

922 22 971

Funksjonæransvarlig/
Deltagerkontakt

John Erik Nilsen

908 59 758

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

Løpsdato:

9. januar 2021.

Løpets start:

Langebru Gjestegård, Meierigata 3, 3302 Hokksund.
Første bil med start kl. 09:30.

Løpets mål:

Langebru Gjestegård, Meierigata 3, 3302 Hokksund
Målgang 1. bil ca. kl. 16:45.

Sekretariat:

Langebru Gjestgård, Meierigata 3, 3302 Hokksund, åpner kl. 07:30

Teknisk kontroll:

Langebru Gjestegård ( XY Bensinstasjon),
Meierigata 3,3302 Hokksund fra kl. 07:30.
Deltagerne må ha gjennomført teknisk kontroll og innsjekk innen kl. 09.00.

Dopingkontroll:

Utdrag av § 100 DOPING OG BRUK AV RUSMIDLER.
Antidoping Norge (ADN) skal i henhold til avtale med NBF, samt ISR
(Appendix A of the International Sporting Code) og dette reglement,
gjennomføre dopingkontroller av lisensierte utøvere ved norske arrangementer.
Dopingkontrollen gjennomføres i henhold til ADNs til enhver tid gjeldende prosedyre
for dopingkontroll, basert på internasjonale krav innen organisert idrett (International
Testing Standard).

Trippavstand:

Vegvesenets avstandspeler er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet.
Det vil bli opprettet trippavstand ved løpets start på løpsdagen. Se startprogram.

Kjøreordre:

Utleveres i sekretariatet 30 minutter før egen start tid.

Løpets lengde:

Ca. 220 km.

Etappetyper:

I løpet inngår transportetapper, pålitelighetsetapper og ferdighetsetapper.
Se § 566 for forklaring av de ulike etapper.

Klasser:

Det innbys til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant. Se § 557 b)

Krav til
besetning og bil:

Se § 557 Fører og kartleser og § 558 Deltagende biler.

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

Anmeldelse:

Link til påmeldingsskjema som helst skal benyttes ved anmeldelse:
www.hanken.dk
Kan også sendes pr. post til:
Asker og Bærum Motorsport, Boks 356, N-1301 Sandvika
Anmeldelsesavgift innbetales til konto 1506 25 22280

Klasse Expert, Sport, Touring
Klasse Debutant

NOK
NOK
NOK
NOK

2 500,2 800,1 600,1 900,-

innbetalt før 4. januar
innbetalt 4. januar, eller senere
innbetalt før 4.januar
innbetalt 4.januar eller senere.

Anmeldelsesavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-brikke samt
bomavgifter og preparering av veier og arrangørens forsikring.
Anmeldelse aksepteres dersom melding om deltagelse mottas i løpet av fredag 8. januar 2021
Deltagere som er registrert før onsdag 6.januar kl. 16.00 vil få tilsendt startprogram på
e-post. Senere anmeldte må kontakte arrangør om sted og tidspunkt.
Avbud:

Ved avbud meldt innen 4. januar tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften.
Ved senere melding om avbud beholder arrangøren NOK 600/- som dekker arrangørens
kostnader til kopiering etc.

Forsikring:

Deltagerne må undersøke med eget selskap.

Lisenser:

Deltagerne må ha gyldig lisens, utstedt av NBF samt betalt årskontingent til motorklubb.
Dette kontrolleres ved start.
Engangslisens kan kjøpes ved start, gjelder norske statsborgere.
Engangslisens koster NOK 300/- og krever ikke medlemskap i klubb.

Premiering: Minimum 3 premier i hver klasse. (Expert, Sport, Touring og Debutant).
Ferdighetsetapper, premier til beste fører i hver bilklasse (se § 557 c).
Resultater:

Resultatliste foreligger løpsdagen, ca. kl. 18:30, etter protestfristens utløp.

Veier:

Offentlige asfalt-/ grusveier og privat-/ skogsveier av normal standard.
Mest sannsynlig snø og isdekke.

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

Løpsavvikling:

Startrekkefølgen er:

Klasse EXPERT, klasse DEBUTANT, klasse TOURING og klasse SPORT.
Deltagerne starter med 2 minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt og det er
flytende start. Deltagerne må være klare til start 15 min. før egen starttid.
Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet senest 15 minutter før løpets start.
Etter pause starter deltagerne i samme startrekkefølge som ved løpets start.
Kart:

Kartbok med utsnitt av Norgeskart med målestokk vist på utskrifter.
Kartkopier på F-etapper ligger i kartboken.

Kjøreordre:

Alle klasser kjører identisk løype. Det vil være lik kjøreordre for alle klasser.
Det vil bli benyttet tulipanpiler på transportetapper og pålitelighetsetapper.
For øvrige bestemmelser, se § 566 Kjøreordre.
Tulipanpiler, det skal kjøres lengst mulige strekning på tulipanpiler,
dog er kun tillatt å benytte en strekning en (1) gang.

Feil vei:

Det kan forekomme ”FEIL VEI”-skilt. Disse skal ikke passeres.
Overtredelse kan medføre utelukkelse.

Kontroller:

Det benyttes kontroller som beskrevet i § 568 Kontroller.
Ubemannede tidskontroller vil bli benyttet.

Tidtaking (§ 570):

Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i § 570 -Tidtaking.
Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold
tilsier dette. ”Løpets ur” er radiostyrte klokker. Master ur er plassert i sekretariatet.

F-etapper:

Det vil bli oppnevnt faktadommere som vil kontrollere at deltager kjører
ferdighetsetappen i henhold til utlevert skisse og instruks.
Faktadommerens avgjørelse er inappellabel.

Reklame (§ 576):

”NTM Trailer & Tipp AS” dekaler plasseres på begge fordører på toppen av
startnummer.
Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram.

Protester:

Se § 582 Protester, tidsfrister og jury.
Det henvises også til Generelle bestemmelser, Kapittel 13 og 14 i Bilsportboken.

Kontrollskilt

Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet( jfr § 586):

Bensinfylling:

Det er mulighet for bensinfylling etter ca. 120 km.
Asker og Bærum Motorsport
E-postadresse post@abmo.no Nettsted: www.abmo.no

Bespisning:

Reglement:

Frokost kan kjøpes på Shell Langebru / Langebru Gjestgård
Mulighet for å kjøpe mat på pausestopp.
Salg av pølser og vafler på Store Valle i Lier.
Etter løpet er det mulighet for å kjøpe mat på Shell Langebru/ Langebru Gjestgård.
Se https://bilsport.no/ eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00.

https://bilsport.no/grener/challenge-lop/reglement-bil-o-challenge/
Covid-19:

Deltagere (fører/kartleser/funksjonærer) som har symptomer på Covid-19 må ikke
delta eller oppsøke arrangementet. Egenerklæring kan/ vil bli avkrevd ved innsjekk.
Deltagere skal gjennomføre håndvask / hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og
behov, men som et minimum ved ankomst innsjekk og sekretariat og
før de forlater arrangementet.
Unngå trengsel ved innsjekk og sekretariat. Det vil bli organisert kø ved innsjekk
og sekretariat slik at det ikke blir ansamlinger i venteområder.
Deltagere skal, utenfor bilen, holde en avstand på minst 1 meter til enhver tid.
Ved ut/ innlevering av tidkort vil TK-personell være utstyrt med munnbind og
gummihansker for å ivareta smittevern.
Hyppig renhold av alle kontaktflater som er hyppig i bruk vil bli gjennomført.

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT
ØNSKER VEL MØTT TIL ET
UTFORDRENDE OG SPENNENDE VINTERLØP

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

