
 
 KONTROLL RAPPORT FOR KARTING 
 
Mesterskap:           [  ] NM       [  ] NC      [  ] Annet: 

 
Arrangør:  Arr. lisens nr.:  

Dato:  Bane:  
Løpsleder:  Lisens nr.:  
Tekn. Kontr:  Lisens nr.:  
Løpssekretær:  Lisens nr:  
Racekontroller:  Lisens nr:  

 
 

 Jury Lisens nr. Lisens type 

Juryleder:   
Jurymedlem:   
Jurymedlem:   
Jury aspirant:    
Løpsleder aspirant:   

 
          Deltakende klasser    
Cadetti  stk.   Rotax Max  stk. 
Mini  stk.  Parilla X30  stk. 
Yamaha  stk.  250 Nasjonal  stk. 
Junior 125  stk.  Superkart  stk. 
OK Junior  stk.     
OK  stk.     
KZ2  stk.     

 
Publikumsant:  ca stk Barn  Voksne   

 
 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

 
1.1. Tidtaking:         Elektronisk:   JA/NEI       Rundeprotokoll:  Manuell  [  ]     Video  [  ] 
 
1.2. Følgende dokumenter ble fremlagt og funnet i orden: [  ] Baneprotokoll / instruks  

[  ] Arr. Lisens 
         [  ] Forsikring 
         [  ] Polititillatelse 
         [  ] Banegodkjenning 
         [  ] Evt. kvittert påleggsliste 
 
 



TILLEGGSREGLER  

 
2.1. Mottok dere tilleggsreglene i god tid før konkurransen:    JA/NEI 
 
2.2. Var tilleggsreglene i henhold til gjeldende regelverk:    JA/NEI 

TEKNISK KONTROLL 

 
3.1. Ble teknisk kontroll utført i henhold til kontrollskjema og det øvrige regelverk: JA/NEI 
 
3.2 Ble det utført støymåling:        JA/NEI 
 

BANEN 

 
4.1. Har juryen vært i kontakt med baneinspektør/NBF ang. banen før løpet:  JA/NEI 
 
4.2. Måtte banen kontrolleres vedrørende pålegg      JA/NEI 
 
4.3. Banens tilstand på løpsdagen: ..................................................................................................... 
 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.4. Holdbarhet og vedlikehold under løpet:……………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.5   Er det notert pålegg (skal følge rapporten) på banen etter løpet:   JA/NEI 

 
4.6  Var publikum tilstrekkelig sikret ?    (Gi poeng 0 – 5) 

   
 (Gjelder også for deltakere når de står som tilskuere) 
 

4.6.1 Var flagg / brannpostene tilstrekkelig sikret ? (Gi poeng 0 – 5)   
 

4.6.2 Var det tilstrekkelig antall brannslukkere:  Langs banen ?   JA/NEI 
        I depoet ?   JA/NEI 
         På startplaten ?  JA/NEI 

 
 

SIKKERHETEN 

 
5.1 Lege med ansvar:…………………………………………………………………………… 
 
5.2 Sanitet:……………………………………………………………………………………… 
 
5.3 Dersom det ikke var lege tilstede, ble det fra medisinsk ansvarlige lagt frem  

dokumentasjon på kompetanse i henhold til NSR § 233:    JA/NEI 
 Kategori:…………….. 
  
5.4 Antall ambulanser:………. 

 
5.5 Forløp arrangementet uten rapporterte skader:     JA/NEI 

(Opplysninger om personskader skal være utfyllende, og skadede skal navngis for å muliggjøre senere oppfølging fra NBF. 
Egen skaderapport Medisinsk perm.) 

    X 3 = 

    X 3 = 



Hvis nei, hvordan fungerte den medisinske tjenesten: 
……………………………………………………………………………………………… 

  
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.6 Antall registrerte skader i de respektive klasser: 
 

Cadetti   Junior 125   KZ2   250 Nasj.   

Mini   OK jr    Rotax   Funksjonærer  

Yamaha   OK   X30   Publikum  
 

 
LØPS ORGANISASJON 

 
6.1. Ble løpet gjennomført i henhold til tidsplanen:     JA/NEI 
 
6.2. Kommentar til eventuelle forsinkelser:……………………………………………………… 
 
6.3       Hvordan utførte følgende funksjonærer sitt arbeide: 
 

6.3.1. Løpsleder: …………………………………………………………………………… 
 
  ……………………………………………………………………………………….. 
 
  ……………………………………………………………………………………….. 
 
  ……………………………………………………………………………………….. 
     
6.3.2. Sekretariat: …………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 

  
6.3.3. Starter:  ………………………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………………………. 
 
6.3.4. Tyvstartdommer: …………………………………………………………………........ 
 
  …………………………………………………………………………………………. 
 
6.3.5. Flaggvakter/Sonemannskap: 

……………………………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 
 
  …………………………………………………………………………………………. 
 



6.3.6. Teknisk under stevnet: …………………………………………………………………. 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 
 
  ………………………………………………………………………………………….. 
 
6.3.7. Berging: ………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 

6.3.8. Baneobservatører: ………………………………………………………………… 
 
 
6.3.9. Førerkontakt: …………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 6.3.10 Tid og resultatservice: …………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………………………. 

 
 

JURY 
 
7.1. Hadde juryen eget møterom til disposisjon:       JA/NEI 
 
7.2. Var det tilstrekkelig kommunikasjonsforhold til løpsleder og sekretariat:  JA/NEI 
 
7.3. Ble det idømt straffer: 
 

7.3.1 Sorte flagg:  stk 

7.3.2 Reprimanter:  stk 
7.3.3 Bøter:  stk 
7.3.4 Utelukkelser:  stk 

   7.3.5   Tidstillegg   stk  
 
7.4 Ble det behandlet 

protester: 
 stk.  Meldinger om appell:  stk. 

 Innstilling til 
Domsutvalget: 

 stk.  (husk juryrapport)   

 
7.5. Generelt inntrykk av juryens arbeidsforhold: …………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………..
  
7.6. Fungerte juryen tilfredstillende:       JA/NEI 
 Dersom Nei, utdyp dette: ………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

TILLEGGSOPPLYSNINGER 
 
8.1. Følgende dokumenter er vedlagt rapporten:  [  ] Teknisk rapport 



        [  ] Tilleggsregler 
        [  ] Startprogram 
        [  ] Resultatliste 
        [  ] Melding om juryavgjørelser 
         (”bøteblokk”) 
        [  ] Juryrapporter 
        [  ] Kvittert påleggsliste 
        [  ] Ny påleggsliste 
        [  ] Skadeskjema 
 

NR KOMMENTARER 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 sjekkslisten skal vedlegges kontrollrapporten 
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