
 
 

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER TIL NORGESCUP TT & BT 
 

Arrangør: Østre Agder Motorsport 
Sted:  Brokelandsheia  
Dato:  Lørdag 27. og 28.august 2022 
 
Konkurranse: Norgescup runde 7 og 8 i terreng touring og biltrial for følgende klasser; original, standard, 

modified, promodified, proto og fun klass. 
Deltakere: Norgescupen er en nasjonal biltrialkonkurranse åpen for norske førere og førere fra EU Land med 

gyldig lisenser forterreng touring og biltrial.  
Lisenser: Førere bes ha personlige lisenser og vognlisenser i orden i forkant av løpet, og bes gjøre seg kjent 

med hvordan disse fremvises i Gnist. Merk at vognlisens skal vises i papirform. 
Engangslisens kjøpes her: https://www.bilsportlisens.no/  
 

Løpsleder:  Iselin Dalen Moe (tlf. 90 77 04 97) 
Juryleder:  Tom Vidar Kaasa (tlf. 909 50 765) 
Teknisk ansvarlig: Truls John Tomassen og Stian Øina Vestøl på opplæring 
Løpssekretær: Sven Even Hansen (tlf. 955 52 662) 
Kontaktperson: Iselin Dalen Moe (tlf. 90 77 04 97) 
Sanitet:  Jon Vevstad 
Berging:  (ikke avklart) 
Depot- og  
miljøansvarlig: Jan Skole Saltnes (tlf. 413 01 379) 
Sportskomité:  Iselin Dalen Moe, Mats Moe og Sven Even Hansen. 
 
Regler: Konkurransen avholdes i samsvar med ISR og NSR, NBF’s Biltrail reglement.  

For offroadreglement se https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/ 

     
Norgescup regler: Terreng touring;  

https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/%c2%a7-970-norgescup-terreng-touring-2020/ 

Biltrial; 
https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/nc-biltrial-reglement/ 
 
Spesialreglement:  Terreng touring;  

https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/terrengtouring-reglement/ 
Biltrial; 
https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/biltrial-reglement/ 

 
Tekniske regler: Terreng touring; 

https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/terrengtouring/ 

Biltrial;  
https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/biltrial/ 
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Tilleggsregler: Det skal kjøres tre baner to ganger. Det er fire porter + start/mål i hver bane. Fire minutter 
per seksjon. Alle seksjoner kjøres én gang i vilkårlig rekkefølge, før ny runde kan 
påbegynnes. Dette for å fordele deltakere så godt som mulig på banene. Dersom det likevel 
skjer at én seksjon har lang kø, mens en annen står tom gis løpsledelse mulighet til å åpne 
for unntak fra tilleggsregel nevnt over. 

Hoveddommere i seksjonene bestemmer hvor mange deltakere som til enhver tid tillates i 
sin seksjon under konkurransen. (Minner i denne sammenheng om nytt reglement, 
deltakere skal være iført kjøredress men IKKE HJELM). 

Arrangør påberoper seg retten til å endre seksjonsoppsett frem til løpsdato, eventuelle 
endringer vil opplyses om i deltakermelding på førermøte. Arrangøren påberoper seg retten 
til å avlyse løpet ved færre enn 15 påmeldte førere ved påmeldingsfristens slutt. 

 
Påmelding:  Påmeldingsfrist er 19.08.22. Startavgift på 450 kr betales ved registrering på stedet. 

Etteranmeldelse er mulig frem til løpsstart, men arrangør garanterer ikke pokaler ved 
etteranmeldelse. 

 
Påmelding gjøres ved å sende mail til ostreagder.motorsport@gmail.com med følgende 
informasjon (kopier liste inn i mailen og fyll inn): 
Navn: 
Klubb: 
Klasse: 
Startnummer: 
Personlig lisens: 
Vognlisens: 
Eventuell codriver: 
Eventuell codrivers lisens: 

 

Deltakere oppfordres til å melde seg på i god tid før løpet, da dette er til stor hjelp for 
arrangør! 

 
Reklame: Arrangør påberoper seg rett til å utstyre deltagernes løpsbiler med reklame for stevnets 

sponsorer. Gebyr for frikjøp er 1000 kr. Deltakere tillates å sette opp reklame for sine 
sponsorer i løpsområdet etter anvisning fra løpsledelsen. 

 
Protest: Eventuell protest og vedlagt gebyr på 2000 kr leveres skriftlig til løpsleder senest 30 min 

etter at resultatlisten er offentliggjort. Øvrige frister og prosedyrer i henhold til NSR kap. 
10. 

 
Premiering:  Pokaler til de tre beste i hver klasse, inkludert co driver. 
 
Program:  FREDAG 

Depot åpner kl.16.00. OBS! Dersom noen kommer FØR dette bes dere kontakte 
depotansvarlig Jan Skole Saltnes for beskrivelse av hvor dere kan parkere.  
Innsjekk og teknisk kontroll: Klokkeslett kommer dersom vi får dette til denne kvelden. 
 
LØRDAG 
Seksjonene ferdig senest: 08.00 

   Innsjekk og teknisk kontroll: 08.00-09.15 
   Funksjonærmøte: 9.00 
   Førermøte: 09.30 

Løp start: 10.00 
Pause: 13.00-13.45 

   Løp slutt: 17.00 
Premieutdeling ved klubbhus fortløpende etter løpsslutt. 
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   SØNDAG 

Seksjonene ferdig senest: 08.30 
   Innsjekk og teknisk kontroll: 08.30-9.45 
   Funksjonærmøte: 9.30 
   Førermøte: 10.00 

Løp start: 10.30 
Pause: 13.30-14.15 

   Løp slutt: 17.00 
Premieutdeling ved klubbhus fortløpende etter løpsslutt. 

 
Vegbeskrivelse: Kjør av E18 ved Brokelandsheia og kjør til østsiden hvor YX og Rema 1000 ligger. Sving av 

der, og sving deretter til høyre i enden av parkeringen til Rema 1000. Der er tydelig merket 
med blå skilt på begge siden av nedkjørselen.  
https://www.google.no/maps/dir//58.8222487,9.0806641/@58.8216986,9.0784166,345m/data=!3
m1!1e3  

 
Depot: Følg vegbeskrivelsen over og du vil komme til depot (og kjøreområde). Det er god plass til 

busser, biler og biltraller – men vi ber om at dere plasserer dere som anvist når dere 
ankommer.  
I depot er det påbudt med presenning under trialbilen og tilgjengelig brannslukker. Det 
tillates IKKE å fyre opp bål. Fuel skal ikke oppbevares i sollys eller i nærheten av grill. 
Miljøstasjon finnes ved klubbhus. 
Vi ber om at samtlige ryddet opp etter seg selv underveis og ved løpshelgens slutt. Depot 
og kjøreområdet er under utarbeidelse og mye står dessverre på vent grunnet ny E18. Vi 
regner med å ha toalett i orden.  
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