
                
 

INNBYDELSE TIL 

REGULARITYLØPET 

"Vinter Challenge 2023"  

Lørdag 7. januar 2023 

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 23. 61199 

Løpets navn:  Vinter Challenge 2023 

Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp Regularity-cup 2023. 

 

Løpets art:               Regularity -løp som består av etapper med åpne tidskontroller.  

             Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper.  

             Det vil også inngå 6 ferdighetsetapper i løpet. Løpet arrangeres i samsvar  

             med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og løpets tilleggsregler. 

 

Løpsdato:             Lørdag 7. januar 2023. 

 

Løpets start/ mål:      Lierkroa, Lierbakkene 12, 3400 Lier 

                                       1. bil med start kl. 09:30 og målgang ca. kl. 17:00 

Løpets lengde:          ca. 210 km. 

Veistandard:              Offentlige asfalt-/ grusveier og privat-/ skogsveier av normal       

                                      standard. Mest sannsynlig snø og isdekke. 

 



 

 

Litt om løpet:  Start på Lierkroa og krevende etapper rundt Lier, Vikersund og området rundt Bingen og  
Skotselv, før pause på Langebru Gjestegård. Etter pausen, noen nye morsomme P- etapper  
til deltagerne ender opp i Lier. Den velkjente F-etappen på Store Valle i Lier kjøres 2 ganger  
etterfølgende før avsluttende etapper inn til mål på Lierkroa.  
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/online/kalendervis.asp  

Asker og Bærum Motorsport 

Boks 356, N-1301 Sandvika. 

 

Anmeldelsesavgift innbetales til konto 1506 25 22280 

 

 

 

 

 

Avbud: 

 

Deltagere: 

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 6. januar 
2023. Deltagere som er registrert før 4. januar kl. 16:00 vil få tilsendt startprogram på e-
post. Senere anmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt. 

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 
 

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. 

Tilleggsregler: Ligger på www.hanken.dk og www.abmo.no  etter 7/12-2022. 

 

Reglement:     Se www.bilsport.no    

  link: https://bilsportboka.no/kapittel/regularity/  

 

Asker og Bærum Motorsport  
ønsker velkommen til et utfordrende  

og spennende vinterløp ! 
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