
 
KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP 
 
Mesterskap:           [  ] NM        
 
Arr. Lisens nr.:________________Dato:______________Løpsform:_______________________ 
 
Arrangør:______________________________ Bane:____________________________________ 
 
Mesterskap:_______________________ Mesterskapsklasser:______________________________ 
 
Løpsleder:____________________________________ Lisens nr.:_______________________ 
 
Teknisk kontrollant:_____________________________ Lisens nr.:_______________________ 
 
Juryleder:_____________________________________ Lisens nr.:_______________________
             
Løpssekretær:__________________________________ Lisens nr.:_______________________ 
 

Øvrige Jury Lisens nr. Lisens type 
   
   
   

Jury aspirant:   
Løpsleder aspirant:   

 
Deltakende klasser Antall deltakere 

  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

POENGSKALA OG POENG BEREGNING 
 
Svar på JA/NEI spørsmålene ved å stryke det som ikke passer eller ved å gi poeng etter en skala fra 0 til 5. Enkelte 
poeng er gitt vekttall som bestemmer om poengberegningene skal multipliseres med 2 eller 3. Tell antall gitte JA svar 
og summér poengene. Svarene føres opp nedenfor. Bruk tilleggs ark om nødvendig. 
 
Poeng skala: 0 = Ikke akseptabelt  2 = Tilfredstillende  4 = Meget bra 
  1 = Dårlig   3 = Bra    5 = Særdeles bra 
   
  (Poeng utover TILFREDSTILLENDE og BRA bør ikke gis uten god grunn og skal da begrunnes.) 
 
 
Antall JA:__________________ Sum poeng:__________________ (Maksimalt 225 poeng.) 
 
(I nasjonale løp kan det gis maksimalt 46 JA svar, i internasjonale løp maksimalt 48 JA svar.) 



 
 
 

GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

1.1.0 Ble følgende dokumenter framlagt og funnet i orden ? 
 

1.1.1 Bakkeprotokoll        JA/NEI 
 
1.1.2 Bakkeinstruks         JA/NEI 
 
1.1.3 Banelisens med nr.:________________     JA/NEI 
 
1.1.4 Polititillatelse         JA/NEI 
 
1.1.5 Forsikringsbevis med nr.:________________    JA/NEI 
 
1.1.6 Grunneier tillatelse        JA/NEI 
 

TILLEGGSREGLER OG STARTPROGRAM 
 

2.1 Mottok du tilleggsreglene i god tid før konkurransen ?    JA/NEI 
 
2.2 Gikk det klart fram om konkurransen var internasjonalt eller nasjonalt anmeldt?  JA/NEI 
 
2.3 Var tilleggsreglene i henhold til gjellende regelverk ?    JA/NEI 
 
2.4 Inneholdt tilleggsreglene tilstrekkelig informasjon ?    JA/NEI 
 
2.5 Generelt inntrykk av tilleggsreglene ?  (Gi poeng 0 – 5)    
    
2.6 Forelå det startprogram 48 timer før konkurransen ?    JA/NEI 
 
 

TEKNISK KONTROLL 
 
3.1 Ble teknisk kontroll utført i henhold til tidsplanen ?     JA/NEI 
 
3.2 Ble teknisk kontroll foretatt innendørs ?      JA/NEI 
 (Verksted, garasje, telt eller lignende) 
 
3.3 Var bukk eller grav tilgjengelig ?       JA/NEI 
 
3.4 Var det opprettet egen post for kontroll av personlig utrustning ?   JA/NEI 
 (Kjøredress, undertøy, hjelm etc.) 
 
3.5 Teknisk kontrolls fasiliteter og organisasjon: (Gi poeng 0 – 5)     

(Stedlige forhold, antall tekniske kontrollanter, tidsplan utarbeidet og fulgt?) 
 

3.6 Var teknisk kontroll omstendig og nøye ? (Gi poeng 0 – 5)     
 (Gi poeng etter hvor nøye alle sikkerhetsfunksjoner ble kontrollert)    
  
3.7 Overvåket teknisk personell bilene under konkurransen ?    JA/NEI 
 
3.8 Var teknisk personell tilgjengelig for etterkontroll ?     JA/NEI 
 
3.9 Ble det utført etterkontroll ?        JA/NEI 



 
DOKUMENTKONTROLL 

 
4.1 Ble dokumentkontrollen utført under tilfredstillende forhold ?   JA/NEI 
 
4.2 Ble følgende dokumenter sjekket ?  Førerkort ?    JA/NEI 
 
       Førerlisens ?    JA/NEI 
 
       Medlemskort NBF tilknyttet klubb ? JA/NEI 
 
       Skriftlig påmelding ?   JA/NEI 
 
 I tillegg ved internasjonale konkurranse:  FISA Medical Card ?   JA/NEI 
 
            Starttillatelse for utenlandske deltakere ? JA/NEI 
 
4.3 Var oppdatert startliste tilgjengelig for deltakerne ?     JA/NEI 
 
4.4 Generelt inntrykk av dokumentkontrollen ?       
 
 

BAKKEN 
 
5.1 Bakkens tilstand løpsdagen ? (Gi poeng 0 – 5)    
 (Se på hvordan bakken var klargjort for konkurransen) 
 
5.2 Tilstand sikringstiltak. Autovern, avkjøringssoner, beskyttelse for    

Banemannskaper osv… (Gi poeng 0 – 5) 
 
5.3 Holdbarheten av bakken under arrangementet ? (Gi poeng 0 – 5)   
 
 

LØPSORGANISASJONEN 
 
6.1 Startet treningen etter tidsplanen ?        JA/NEI 
 
6.2 Startet heatene etter tidsplanen ?       JA/NEI 
 
6.3 Startet finalene etter tidsplanen ?        JA/NEI 
 
6.4 Når var siste finale ferdigkjørt ?     Kl. __________________  
 
6.5 Hvordan utførte følgende funksjonærer sitt arbeide ? (Gi poeng 0 – 5) 
 

6.5.1 Løpsleder:   (Gi poeng 0 – 5)    
 
 6.5.2 Løpssekretær : (Sekretariat) (Gi poeng 0 – 5) 
  

6.5.3 Flaggvakter:   (Gi poeng 0 – 5)      
 
6.5.4 Mannskap redningsbiler: (Gi poeng 0 – 5)   

      
 

6.5.5 Brannvakter:      (Gi poeng 0 – 5) 

    X 2 = 

    X 3 = 

    X 3 = 

    X 2 = 

    X 2 = 

    X 2 = 



 
6.5.6 Førstehjelpstjenesten:     (Gi poeng 0 – 5) 

 
6.6 Ble førermøte tilfredstillende avviklet ?   (Gi poeng 0 – 5) 
 
6.7 Hadde løpsleder samband med de andre funksjonene ? (Gi poeng 0 – 5)  
 (Var det etablert og hvordan fungerte sambandet mellom: Sekretariatet, startplate, depot,  
 flaggposter, redningsbiler, lege og jury) 
 
6.8 Startforholdene ?       (Gi poeng 0 – 5) 

(Fast dekke, ren startplate) 
 
6.9 Var funksjonærene lett gjenkjennelige ?   (Uniformer og liknende)   JA/NEI 
 
6.10 Ble det benyttet bakke observatører ?       JA/NEI 
 
6.11 Parc Ferme ?   (Gi poeng 0 – 5) (Plassering, vakthold, etc)    
 
 

TIDTAKING OG RESULTATER 
 
7.1 Ble det benyttet elektronisk tidtaking ?      JA/NEI 
 
7.2 Ble det tatt manuelle reservetider ?        JA/NEI 
 
7.4 Resultat tjenesten ?   (Gi poeng 0 – 5)       
 (Fremkom resultatene raskt og var de korrekte?) 
 
7.5 Ble resultatene fortløpende slått opp i depotet ?     JA/NEI 
 
 

SIKKERHETEN 
 
8.1 Var det egen sikkerhetssjef ?        JA/NEI 
 
8.2 Var publikum tilstrekkelig sikret ?   (Gi poeng 0 – 5)     
 (Gjelder også for deltakere når de står som tilskuere) 
 
8.3 Var flagg / brannpostene tilstrekkelig sikret ?   (Gi poeng 0 – 5)   
 
8.4 Var brannvaktene tilstrekkelig beskyttet / utstyrt )   (Gi poeng 0 – 5)   

(Bekledning, hansker, brekkjern, kniv, etc…) 
 
8.5 Var det brannbil eller åpen utrykningsbil på banen ?    JA/NEI 
 
8.6 Var det brannvakt i depotet ?        JA/NEI 
 
8.7 Var det tilstrekkelig antall brannslukkere: 
  

8.7.1 Langs banen ?          JA/NEI 
 
8.7.2 I depotet ?         JA/NEI 
 
8.7.3 På startplaten ?         JA/NEI 

 
8.8 Hvor mange ambulanser var tilstedet ? ________________________________________ 
 

    X 2 = 

    X 2 = 

    X 3 = 

    X 3 = 

    X 3 = 



8.9 Navn på lege:____________________________________________________________ 
 
8.10 Var det tilstrekkelig antall førstehjelpere ?      JA/NEI 
 
8.11 Var det plassert førstehjelpere blant publikum ?     JA/NEI 
 
8.12 Var det tilstrekkelig antall publikumsvakter ?     JA/NEI 
 
8.13 Generelt inntrykk av sikkerheten ?   (Gi poeng 0 – 5)   

  
 
 

JURY 
 
9.1 Hadde juryen eget møterom til disposisjon ?      JA/NEI 
 
9.2 Var det tilstrekkelig kommunikasjonsforhold til Løpsleder og Sekretariat ? JA/NEI 
 
9.3 Idømte straffer:    Reprimander: ________stk. 
       
       Mulkter:               ________stk. 
 
       Utelukkelser: ________stk. 
 
9.4 Behandlede protester:      ________stk. 
 
9.5 Melding om appeller:       ________stk. 
 
9.6 Generelt inntrykk av juryens arbeidsforhold ?   (Gi poeng 0 – 5)   
 
 
 

UHELL / PERSONSKADER 
 
10.1 Foreløp arrangementet uten personskader ?      JA/NEI 
 Opplysninger om personskader skal være utfyllende på eget skjema og skadede 

 personer skal navngis for å muliggjøre senere oppfølging fra NBF. Det skal også  
opplyses om personer som har vært til stevnelegen for kontroll. 

 
 
 

DIVERSE 
 
11.1 Tilfredsstilte arrangementet den status det hadde ?   (Gi poeng 0 – 5)  
 
11.2 Ble arrangementet greit avviklet ? (Gi poeng 0 – 5)     
 
11.3 Ble dere tilstrekkelig innformert slik at dere kunne utføre deres arbeide  
 tilfredstillende ?          JA/NEI 
 
 
 
 
 
 

    X 3 = 



 
 
 

TILLEGGSOPPLYSNINGER 
 
12.1 Følgende dokumenter er vedlagt rapporten: 

 
Tilleggsregler [  ]  Startprogram [  ]  Resultatlister [  ] 
 
Melding om dommeravgjørelser: ____________________________________________ 
(Oppgi nummer på vedlagte skjema) 
 
Dommerrapporter  [  ]  Antall:________   Melding om appell   [  ]  Antall:___________ 
 
Skaderapporter     [  ]  Antall:________ 
 
Andre vedlegg ? _________________________________________________________ 

 
BRUK RESTEN AV DENNE SIDEN OG EVENTUELT FLERE SIDER FOR Å KOMMENTERE  
HØY ELLER LAV POENG-GIVING. REFERER TIL SPØRSMÅLSNUMMERET. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Sted:______________  Dato:________   Juryleder:___________________________________ 
 
Jurymedlemmer:_______________________________________________________________ 



 
GENERELL SJEKKLISTE   
FOR MILJØ 
 
Arrangør:  

Dato:  
Løpsleder:  
Løpstype:  
Bane:  
Miljøansvarlig:  

 
 

Miljøtiltak     
  JA  NEI 
Er klubben kjent med NBFs miljøpolitikk     
Har klubben utnevnt miljøansvarlig     
Har klubben egen miljøhåndbok eller instrukser tilgjengelig for alle     
Har klubben sjekkliste for tiltak på hvert arrangement     
Var det rent og ryddig før, under og etter arrangementet     
Hadde arrangør nødvendige miljøstasjoner (også spesialavfall)     
Var det egen vaskeplass med sluk     
Var det nok avfallsdunker og var de hensiktsmessig plassert     
Hadde arrangør støymåling på bilene     
Var lydnivå, plassering og vinkling på høytaleranlegg fornuftig?     
Har arrangøren rutiner for å sjekke at deltagere følger arrangørens instrukser, 
anvisninger 

    

Ble deltagere og publikum informert om miljøtiltak og oppfordret til å vise 
miljøhensyn 

    

Hadde arrangøren besøk av NBFs miljøseksjon     
 

HADDE KLUBBEN NOEN SPESIELLE MILJØTILTAK? 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 

TIPS OG RÅD 

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
Sted:______________  Dato:________    Navn:___________________________________ 
  
Denne sjekklisten skal vedlegges kontrollrapporten 
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