
 
 

 
 

STARTPROGRAM 
Lørdag 8. januar 2022 

 
Arrangør:   Asker og Bærum Motorsport 
 
Løpets adresse:  Asker og Bærum Motorsport.        www.abmo.no 

Boks 356, N-1301 Sandvika.         post@abmo.no       
 

Løpets navn:   Vinter Challenge 2022.  
Løpet teller med i ”NTM Challenge-cup” 2022 

 
Løpets art:   Regularity-løp som består av etapper med åpne og skjulte (hemmelige)  
   tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper og  
   pålitelighetsetapper. Gjennomsnittshastigheten på de enkelte etapper vil  
   være i h. h. t. Regularity reglementet. Løpet arrangeres i samsvar med  

Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement  
for Norge, og løpets tilleggsregler.  

 
Startprogrammet utfyller løpets tilleggsregler. 

 
Arrangørlisens:  ARBO 22.430932 
 
Sportskomite: Løpsleder:   Lars Faale   906 19 000 

Ass. Løpsleder: Petter Stenseng  982 82 806 
Kontrolant:  Per Odvar Nyborg  911 24 327 
Kontrolant:   Per Arnt Nilssen  951 23 855 
Løypesjef:  Oddvar Moland  900 19 490 
Ass. Løypesjef: Aasmund Kleve  900 51 544 
Funksjonærsjef:  John- Erik Nilsen  908 59 758 

 
Jury:   Juryleder  Bjørn Gulbrandsen  901 62 097     
   Jurymedlem  Rita Taje   911 59 597      
   Jurymedlem  Maria Taje   907 19 609   
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Sekretariat  Løpssekretær  Anne Grete W Johansen  909 97 875 
      Julie Taje   476 14 550 

Utregner/ Klokker Resultater  Erik O Johannessen  918 01 407 
 
Teknisk  Teknisk  Jan Inge Dagestad  992 73 999 
      Petter Stenseng  982 82 806  
  
Oppsamler     Per Arnt Nilsen  951 23 855 
 
Smittevern  Ansvarlig  Vidar Holum   922 00 402 
   Ass   ____TBA__________  _________ 

Deltagerkontakt:     Grete Gulbransen  909 25 795  
 

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.  
 
Egenerklæring vedr Covid-19 MÅ fylles ut av alle deltagere og leveres ved innsjekk 
 
 

Løpets tidsskjema 

 
07:00:   Teknisk kontroll åpner (se kartskisse) og kontrollen må gjennomføres 

 først, deretter bringer deltagerne med seg kontrollskjemaet (HUSK 

FERDIG UTFYLT SKJEMA) og sjekker inn i sekretariatet.  

Hengere skal parkeres på anvist plass (se kartskisse). 

 

07:00:   Sekretariat og innsjekk åpner på Langebru Gjestegård/ YX bensinstasjon 

  Husk kvittering for innbetalt startkontingent. 

 

08:45:   Informasjonsmøte utenfor/ ved sekretariatet, min. 1 person fra hvert lag må møte. 

 

09:00:   Utlevering av kart og kjøreordre til første deltager, som er 30 minutter før egen starttid. 

  Dere får også utlevert GPS-telefoner og får påført deres starttid på kontrollkortet. 

Dere er selv ansvarlig for å starte på korrekt tid, ut fra parkeringsplassen, ved 

pendlerparkering. (se kartskisse) 

 

09:30:   Første deltager starter på TK 1. 

 

16:55:   Omtrentlig tidspunkt, første deltager i mål. 

 

18:30:    Resultatliste (tidligste tidspunkt).   

Eventuelle spørsmål i forhold til resultater overleveres deltagerkontakt 

som bringer disse til utregnerne.   

Deltagerne har ikke adgang til utregner sentralen. 

 



 
 

Sekretariat    
før løpet:   NAF Senteret, Sandvika.  

Sandviksveien 163, 1337 Sandvika 
 

Sekretariat 
løpsdagen:  YX Langebru/ Langebru Gjestegård,   

Meierigata 3, 3302 Hokksund. 
 
Offisiell  
Oppslagstavle: Asker og Bærum Motorsport sine web sider(www.abmo.no)  

Facebook (www.facebook.com/askerogbaerummotorsport) 
 

Parkering:  Deltagende løpsbiler blir anvist parkering ved ankomst sekretariat.  
Hengerparkering på Eiker senter (se kart) 

 
Teknisk kontroll:  YX Langebru/ Langebru Gjestegård. Åpner kl. 07:00.  
 
   Teknisk kontroll blir foretatt i den rekkefølge deltagerne ankommer.  
   Deltagerne må ha gjennomført teknisk kontroll og innsjekk innen kl. 09.00. 
 
   Etter teknisk er gjennomført. Følg anvisning fra funksjonær vedr innsjekk  

 
Løpets start:   YX Langebru/ Langebru Gjestegård 
   Første bil starter kl. 09:30, 2 minutter mellom hver deltaker, flytende start.  
 
Startordning: Klasse  Expert, klasse Debutant, klasse Touring, klasse Sport,  
 ref. reglement for 2022. 

 
Løpets mål:   YX Langebru/  Langebru Gjestegård,  Meierigata 3, 3302 Hokksund..  

Første bil er i mål ca. kl. 16:55 
 
Premiering:   Minimum 1/4 del av startende pr. klasse premieres  
 

Trippavstand:  Start fra Base – Se vedlagt kart/ kjørebok.  
Følg tulipanpiler fra Base til Base 
 
Start fra 50 km skilt H. side på FV 2732 = 0,00 km. 

       Trippavstand følger FV 2732, over på FV 2744, over på FV 2746  
Stopp på FV 2744 ved DOBLE 50 km skilt = 11,76 km 

 
Kjøreordre og  Utleveres i sekretariatet 30 min. før egen starttid. 
kart:    (Debutanter får sine ved innsjekk ) 
   Det henstilles til at kun kartleser henter pga smittevernhensyn 
 
Utstyr i bilen:  Husk varseltrekant, førstehjelpspute og vest.  

I tillegg skal alle deltagere ha med 2 spader og slepetau.  
 
Hastigheter og  Det minnes om at det kan opprettes fartskontroller som beskrevet i § 568. 
fartskontroller: VIS HENSYN TIL BEBOERE OG FØLG SKILTET HASTIGHET! 
 

http://www.facebook.com/askerogbaerummotorsport


Arrangørens hastighet (på P-etappe) kan avvike noe fra veieiers hastighet. 

Arrangørens hastighet skal følges. Det er ikke er fartskontroll der 

arrangørens hastighet avviker med privat skilting. 

Startnummer og  Startnummer plasseres på begge fordørene.  
reklame:  Arrangørreklame NTM Trailer og Tipp AS reklame plasseres på begge  

fordører på toppen av startnummer. Arrangøren forbeholder seg retten til 
egen reklame. Husk å fjerne startnummer før målområdet forlates. 
 

Deltagermeldinger:  Alle deltagermeldinger er skriftlige og nummererte. 
Disse skal kvitteres av deltagerne. 
 

Kontroller:  Løpet består av åpne bemannede og ubemannede kontroller, ÅTK, og 
hemmelige kontroller, som er betegnet HTK (Hemmelig tidskontroll). 
Passeringskontroller er markert med gult skilt med en bokstav – PK, og kan 
stå på begge sider av veien. Det er notering av bokstaver på tidkortet er 
det som gjelder. Det kan også forkomme hemmelige passeringskontroller – 
HPK. Hemmelige passeringskontroller har ingen markering i terrenget. 

 
 PÅ bemannede kontroller skal deltagere selv påføre tider på tidkort 

etter instruks fra postmannskap.  
 
 
Bruk av   Utstyret utdeles i sekretariatet 30 min. før egen starttid og utleveres i en 
GPS-logger med  lukket og plombert plast-holder, som skal festes på bilens høyre siderute 
mobiltelefon:  bak. Det er deltagers ansvar å kontrollere lysindikatorene og  
   bryterposisjon (LOG).  
 

GPS / TLF i plastholderen skal følge bilen fra start til mål,  
og ikke tas ut av bilen underveis !  
 
Alle kontroller registreres av systemet. 

 
Lisenser:   Deltagerne må ha gyldig lisens, utstedt av NBF samt betalt årskontingent  
   til motorklubb. Dette kontrolleres ved start. 

Engangslisens kan kjøpes ved start og krever ikke medlemskap i klubb. 

Engangslisenser må betales med Vipps i sekretariatet på løpsdagen 

   VIPPS-nummer til Asker og Bærum Motorsport: 590058 

Startliste:  Vedlagt på egne sider. 
 
Resultatberegning:  Alle klasser har lik resultatberegning i henhold til reglementet § 571. 
 
 

 
Resultatlister: Bekjentgjøres på Asker og Bærum Motorsport sine web sider 

( www.abmo.no) og FB (www.facebook.com/askerogbaerummotorsport) 
 
Arrangør søker å tilrettelegge for at deltagerne får utlevert midlertidig 
resultatliste ved målgang/ innlevering av GPS og tidkort 

 
Protestfrist:  Søndag 09.01.2022, kl 12:00 
   Mailadresse for eventuelle protester: LF@EIE.NO 

 

http://www.abmo.no/
http://www.facebook.com/askerogbaerummotorsport


 
 
Premieutdeling: Grunnet smittesituasjonen vil det ikke bli avholdt premieutdeling etter  

løpets slutt. Tid/ sted for dette blir gjort kjent på  
Asker og Bærum Motorsport  sine web sider ( www.abmo.no)  
og FB (www.facebook.com/askerogbaerummotorsport) 

 
Tilleggsreglene: Se www.abmo.no 
 
Regularity  
( Challenge ) 
-reglementet,  Se www.bilsport.no  

   NB: Endringer i reglementet som er nytt fra 1/1-22. 

Challenge har endret navn til Regularity. 

§ 557 Fører og kartleser  
Arrangøren kan gi tillatelse til å ta med ekstra passasjerer. 

§ 561 Teknisk kontroll 
Generelle bestemmelser art. 2.4.1. om «Parc Ferme»  

gjelder ikke i Regularity-løp. 

§ 571- Beregningsgrunnlag 
Passeringskontroll 
På orienteringsetapper, der arrangøren har markert med en prikk på kartet ved 
siden av veien, kan kontrollskiltet plasseres parallelt med kjøreretningen. 

Fartskontroll 

Overskridelse av fartsgrense med 1-5 km/t straffes ikke.  

§ 573 Manglende kontroll 

For at deltagere skal få et resultat, må bil og mannskap ankomme TK mål når 

denne kontrollen er åpen. Se § 572, når det gjelder «åpningstider» på kontroller. 

Mangler deltager siste kontroll, anses løpet som brutt.  

 
 
Vedlegg til  
Startprogram: Kart base, parkering og tripp 

Tippavstand – Kart og kjøreordre 
   Teknisk kontrollskjema 

Egenerklæring c-19 
Startliste 

 
 

ASKER OG BÆRUM MOTORSPORT  
ØNSKER ALLE VEL MØTT! 

http://www.abmo.no/
http://www.facebook.com/askerogbaerummotorsport
http://www.abmo.no/
http://www.bilsport.no/
https://bilsportboka.no/kapittel/generelle-bestemmelser/generelle-bestemmelser/#ce03f7b1ff

