
Navn: Startnr:
Bilmerke: Årsmodell:
Model/type: Motorvolum:
Drivhjulseffekt: 1000  HK Vekt inkl fører: 1000 KG

1,00

1,00

Ja

4) Ta med en kopi av denne selvangivelsen på alle løp

2) Fyll inn informasjon i de GULE felt i regnearket. Lagre endringene.
3) Send regnearket som ett vedlegg på mail til Racing@bilsport.no

HUSK: Max grense på ballast i samme feste er 50 kg

Alle deltagere skal før deltagelse i Norgesmesterskap/Cup sende inn selvangivelse på bilen som skal 
benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. 

Slik gjøres det: 
1) Last ned dokumentet på din PC og lagre med ditt navn og startnr som filnavn

Vekt/effekt for GT1 klassen er satt til 1,0

Beregning av Vekt / Effekt for din bil:

KONTROLL: Tilfredstiller bilen krav til Vekt / Effekt (Minimumsvekt 
med sjåfør er 900 kg)

Her godkjennes biler biler som ellers ikke klasser inn i GT1. Klassen har en minimumsvekt på 900 kg med 
sjåfør, bilene har ingen begrensing på motorvolum eller effekt, men må forholde seg til en minimumsvekt 
beregnet etter 1,0 vekt/effekt. Bilene skal forholde seg til sikkerhetsbestemmelsene i dette reglementet.

Selvangivelse - Racing - for biler i GT+ Klassen
Denne informasjonen gir grunnlaget for bilens minimumsvekt inkludert evt. tilleggsvekt iht. klassereglement. 
Informasjonen skal gjøres så korrekt som mulig og være etterrettlig. Informasjonen vil ettergås. Fyll inn 
informasjon i de GULE feltene i regnearket og lagre endringene.



Navn: Startnr:
Bilmerke: Årsmodell:
Model/type: Motorvolum:
Drivhjulseffekt: 400  HK Vekt inkl fører: 900 KG

2,25

2,25

Ja

Liste for 
tilleggsvekt iht 

bilens utstyr GT1
Kryss (x) av for det 
som gjelder din bil

Tilleggsvekt for 
tilleggsutstyr

50 x 50
30 x 30
25 x 25
50 0
50 0
50 0

Sum Tilleggsvekt / 
Ballast 105
Krav til bilens 
minimums vekt 
(kg) : 1005

Vekt/effekt for GT1 klassen er satt til 2,25. Dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. 
Minimum vekt i klassen uansett effekt er 900 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er 
inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene skal også ha tilleggs vekt iht bilens utstyr etter listen 
under. Spesifikk innklassede biler: FIA GT3 biler nyere enn 2015. FIA GT3 biler fra 2015-2016 og 2017 skal 
gå med restriktorer. FIA GT3 biler fra og med 2018 klasses inn i GT+ klassen. Liste for tilleggsvekt iht 
bilens utstyr GT1 under:

Justerbar aero

Tilleggsvekt proffbygd bil:

Eksempel: 500 hk x 2,25 = 1125 kg + Racing ABS 30kg og Traction controll 30kg = 1185 kg inkl fører. Dette 
vil bli minimumsvekten. HUSK: Max grense på ballast i samme feste er 50 kg

Racing ABS
Racing Traction controll 
Aktive differensialer

Keramiske Bremser

Vekt/effekt for GT1 klassen er satt til 2,25

Beregning av Vekt / Effekt for din bil:

KONTROLL: Tilfredstiller bilen krav til Vekt / Effekt 

Selvangivelse - Racing - for biler i GT1 Klassen
Denne informasjonen gir grunnlaget for bilens minimumsvekt inkludert evt. tilleggsvekt iht. 
klassereglement. Informasjonen skal gjøres så korrekt som mulig og være etterrettlig. Informasjonen vil 
ettergås. Fyll inn informasjon i de GULE feltene i regnearket og lagre endringene.



4) Ta med en kopi av denne selvangivelsen på alle løp

2) Fyll inn informasjon i de GULE felt i regnearket. Lagre endringene.
3) Send regnearket som ett vedlegg på mail til Racing@bilsport.no

Definisjon Proffbygd bil: Bil produsert av fabrikkens Motorsport avdeling. Biler produsert som originale 
cup biler. Biler produsert for FIA GT 2 og 3. Biler produsert/modifisert av anerkjente motorsport firmaer.

Alle deltagere skal før deltagelse i Norgesmesterskap/Cup sende inn selvangivelse på bilen som skal 
benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. 

Slik gjøres det: 
1) Last ned dokumentet på din PC og lagre med ditt navn og startnr som filnavn



Navn: Startnr:
Bilmerke: Årsmodell:
Model/type: Motorvolum:
Drivhjulseffekt: 420  HK Vekt inkl fører: 1350 KG

Normalt aspirerte 
motor

Motor med 
overlading

3,70 4,00

3,80 3,80

Ja Nei

Tilleggsvekt kun 
aktuelt for 

selvbygde biler
Kryss (x) av for det 
som gjelder din bil

Tilleggsvekt for 
tilleggsutstyr

30 0 Gjelder ikke proffby  
40 0 Gjelder ikke proffby  
35 0 Gjelder ikke proffby  

35 x 35
60 x 60
70 x 70
80 x 80

Sum Tilleggsvekt / 
Ballast 245
Krav til bilens 
minimums vekt (kg) 
: 1595

HUSK: Max grense på ballast i samme feste er 50 kg

Vekt/effekt for GT3 klassen er satt til 3,7 for normalt aspirerte motorer og 4,0 for biler med overlading, max 
420HK, dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 
1000 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene 
skal også ha tilleggs vekt iht bilens utstyr etter listen under:

Årsmodell 2009-2012
Årsmodell 2013-

Racing ABS
Racing Traction controll 
Ikke original DSG

Tilleggsvekt kun aktuelt for fabrikksbygget løpsbil / CUP bil / proffbygd bil:

Årsmodell 2005-2008

KONTROLL: Tilfredstiller bilen krav til Vekt / Effekt 

Vekt/effekt for GT3 klassen er satt til 3,7 for normalt aspirerte 
motorer og 4,0 for biler med overlading

Beregning av Vekt / Effekt for din bil:

Ikke original DSG

Selvangivelse - Racing - for biler i GT3 Klassen
Denne informasjonen gir grunnlaget for bilens minimumsvekt inkludert evt. tilleggsvekt iht. klassereglement. 
Informasjonen skal gjøres så korrekt som mulig og være etterrettlig. Informasjonen vil ettergås. Fyll inn 
informasjon i de GULE feltene i regnearket og lagre endringene.



4) Ta med en kopi av denne selvangivelsen på alle løp

2) Fyll inn informasjon i de GULE felt i regnearket. Lagre endringene.
3) Send regnearket som ett vedlegg på mail til Racing@bilsport.no

Slik gjøres det: 
1) Last ned dokumentet på din PC og lagre med ditt navn og startnr som filnavn

Definisjon Proffbygd bil: Bil produsert av fabrikkens Motorsport avdeling. Biler produsert som originale cup 
biler. Biler produsert for FIA GT 2 og 3. Biler produsert/modifisert av anerkjente motorsport firmaer.

Alle deltagere skal før deltagelse i Norgesmesterskap/Cup sende inn selvangivelse på bilen som skal benyttes 
før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. 





Navn: Startnr:
Bilmerke: Årsmodell:
Model/type: Motorvolum:
Drivhjulseffekt: 250  HK Vekt inkl fører: 1250 KG

Normalt aspirerte 
motor

Motor med 
overlading

4,90 5,50

5,00 5,00

Ja Nei

Liste for 
tilleggsvekt iht 

bilens utstyr 
GT4

Kryss (x) av for det 
som gjelder din bil

Tilleggsvekt for 
tilleggsutstyr

30 0
25 0

35
x

35
Sum Tilleggsvekt / 
Ballast 35
Krav til bilens 
minimums vekt 
(kg) : 1285

4) Ta med en kopi av denne selvangivelsen på alle løp

Beregning av Vekt / Effekt for din bil:

KONTROLL: Tilfredstiller bilen krav til Vekt / Effekt 

3) Send regnearket som ett vedlegg på mail til Racing@bilsport.no

Selvangivelse - Racing - for biler i GT4 Klassen
Denne informasjonen gir grunnlaget for bilens minimumsvekt inkludert evt. tilleggsvekt iht. klassereglement. 
Informasjonen skal gjøres så korrekt som mulig og være etterrettlig. Informasjonen vil ettergås. Fyll inn 
informasjon i de GULE feltene i regnearket og lagre endringene.

1) Last ned dokumentet på din PC og lagre med ditt navn og startnr som filnavn
2) Fyll inn informasjon i de GULE felt i regnearket. Lagre endringene.

Slik gjøres det: 

Alle deltagere skal før deltagelse i Norgesmesterskap/Cup sende inn selvangivelse på bilen som skal benyttes 
før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. 

Vekt/effekt for GT4 klassen er satt til 4,9 for normalt aspirerte motorer og 5,5 for biler med overlading, max 
250HK, dette er drivhjulshester og vil bli kontrollert med powerlog. Minimum vekt i klassen uansett effekt er 
1000 kg. Alle vekter skal rundes opp til nærmeste 10 kg og er inkludert fører målt etter konkurranse. Bilene 
skal også ha tilleggsvekt iht bilens utstyr etter listen under:

HUSK: Max grense på ballast i samme feste er 50 kg

Racing ABS
Racing Traction controll 

DSG eller sekvensiell gearkasse

Vekt/effekt for GT4 klassen er satt til 4,9 for normalt aspirerte 
motorer og 5,5 for biler med overlading



Navn: Startnr:
Bilmerke: Årsmodell:
Model/type: Motorvolum:
Drivhjulseffekt: 160  HK Vekt inkl fører: 1175 KG

7,30

7,34

Ja

800

4) Ta med en kopi av denne selvangivelsen på alle løp

1) Last ned dokumentet på din PC og lagre med ditt navn og startnr som filnavn
2) Fyll inn informasjon i de GULE felt i regnearket. Lagre endringene.

Alle deltagere skal før deltagelse i Norgesmesterskap/Cup sende inn selvangivelse på bilen som skal 
benyttes før hver sesong. Innsending må skje senest fire (4) uker før deltagelse. 

3) Send regnearket som ett vedlegg på mail til Racing@bilsport.no

Maks tillatt effekt er 160 hk(drivhjulshester) og vekt / effekt forholdet er 7,3, det vil si at effekten x 7,3 
er vekten på bil med fører. Minimum vekt for bil med fører er 800 kg.
Motorer med oppgitt original effekt over 180hk (motoreffekt) eller 160 HK (drivhjulseffekt) kan ikke 
delta i klassen.

HUSK: Max grense på ballast i samme feste er 50 kg. 
Max grense på ballast for å oppnå minimums vekt er 100 kg.

Slik gjøres det: 

Vekt/effekt for GT5 klassen er satt til 7,3 

Beregning av Vekt / Effekt for din bil:

KONTROLL: Tilfredstiller bilen krav til Vekt / Effekt 

Krav til bilens min. vekt (kg) :

Selvangivelse - Racing - for biler i GT5 Klassen
Denne informasjonen gir grunnlaget for bilens minimumsvekt inkludert evt. tilleggsvekt iht. 
klassereglement. Informasjonen skal gjøres så korrekt som mulig og være etterrettlig. Informasjonen vil 
ettergås. Fyll inn informasjon i de GULE feltene i regnearket og lagre endringene.


	GT+
	GT1
	GT3
	GT4
	GT5

