Veiledning til søknad løp
1. Fyll ut skjema nedenfor med klubbnavn adresse osv. Kryss av for de
grenene du skal arrangere.

2. Fyll så ut banegodkjenningen og husk legg ved kart og tegning over
området du skal kjøre på.

3. Søknadene sendes inn pr. mail til offroad@bilsport.no Seksjonen vil
gå igjennom søknaden og arrangør/klubben vil få tilsendt
innbetalingsgiro til Arrangøravgiften og banelisens over mail.

4. Når arrangøravgiften og banelisens er betalt, og det foreligger
banegodkjenning vil arrangørpapirene blir sendt til arrangør/klubb
over mail.

Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling av skjemaet.

SØKNAD FOR ARRANGØRLISENS FOR BILLØP
SØKNADSFRISTER
Se NSR kapittel 12 i Bilsportboken

For NBFs notat:
Løps dato: ___/____/___
Lisens nr: ____________
Klubb nr: ____________

Undertegnede søker herved om arrangørlisens for nedenstående billøp, og gir følgende opplysninger.
1.

Arrangørens klubb/avdeling:

2.

Arrangørens adresse:
Postnr/sted:

Telefon:

Web side:

E-mail adr:

3.

Dato for løpet ønsker holdt:

Alternativ dato:

4.

Løpets eventuelle navn:

5.

Fax:

Offroad Racing

Bakke

Bilcross

Klubbløp

Monster Race

Racing

Rallycross

Crosskart

Biltrial

Dragrace

Rallycross Nasjonal

Bane/Isbane

Terreng Touring

Street Legal

Kombinert Bilcross / Rallycross Nasjonal

Offroad Challenge

Rally (min 150)

Formel K

Autoslalåm

Offroad Cross

Sprintrally (maks 150 km)

Challenge løp over 80 km

Autoslalåm cup

Drifting

Rallysprint (maks 50 km)

Challenge løp under 80 km

Bil-O

Annet form for løp:
Banen har gyldig godkjenning

Banen har IKKE gyldig godkjenning

Løpet skal avholdes på / ved:
Politidistrikt:
6.

Løpets leder:

7.

Påmeldingsadresse:

8.

Påmeldingsavgift kr:

9.

Grupper / Klasser:

10.

Påmeldingsfrist:

Evt. Andre Opplysninger:

Arrangøravgiften blir sendt ut på faktura pr e-post.

Se www.bilsport.no for anmeldelsesavgifter.

For NBFs notat:

Sted og dato

Underskriften tegner vedkommende klubb og avdeling.

Søknaden er mottatt:

Banesøknad:
Dette skjema sendes til arrangør ved fornyelse av helårs banelisens og/eller ved oppmelding av løp.

Tilbakemeldingsskjema må være utfylt, sendt tilbake til NBF og godkjent, før banelisens er
gyldig.
Dette dokumentet vil bli arkivert sammen med banelisensen.
En kopi blir sendt tilbake til klubben ferdig utfylt sammen med andre arrangements papirer.

Bane sted, navn:
Baneeier, tilhørende klubb:
Baneadresse / gatenavn:
GPS koordinat:
Dato / sted: …………………………………………………………………...

Kart og tegning over området må være lagt ved
tilbakemeldingsskjema:
(Bruk gjerne utskrift fra google)

Fylles ut så godt det er mulig.
Områder skraveres og merkes tydelig
- Tenkt plassering av baner – seksjoner
- Tenkt publikumsområder
- Depot
- Område for teknisk kontroll
- Miljøstasjon

-

Eventuell test bane
Sekretariat
Oppstalling for berging, bergingsvei
Tilkomstvei for ambulanse

Beskriv spesielle sikkerhets momenter dere har vurdert rundt arrangementet:

For at banegodkjenning er gyldig må Løpsleder signere:
________________________________________________________________________________
Løpsleders Signatur

