
 

 

Tilleggsregler NM/NC Karting 2021 
Konkurransen arrangeres i samsvar med ISR, NSR, reglement for Norgesmesterskap og reglement for 

Norgescup i Karting 2021, karting reglementet, samt disse tilleggsregler.  

 

Konkurranse Nasjonalt H-løp Formel-K, åpent for førere med gyldig lisens. Ref. NSR 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 10.1. 
 

Arrangør NMK Bergen 
 

Arrangørlisenser 38928 
Tid og sted 27/8 – 29/8 2021 – Eikås Motorsenter  

 
Beliggenhet NMK Bergen, Søre Brurås 1, 5131 Nyborg. 

 
Ankommende fra øst/E16;  
Ta til høyre på E39 i rundkjøringen i Vågsbotten. Etter Eikåstunnelen ligger motorsenteret på 
høyre side, 1,5km fra rundkjøringen. Sving av ved Cirkle K og ta umiddelbart til høyre inn forbi 
Felleskjøpet. 
Ankommende fra nord/E39;  
Sving av E39 ved Cirkle K (1,4km etter avkjøringen til Bergen Fengsel passeres) og ta 
umiddelbart til høyre inn forbi Felleskjøpet.  
Ankommende fra sør;  
Følg E39 nordover fra Bergen sentrum, gjennom rundkjøringen i Vågsbotten (der E16 tar av mot 
Oslo), etter Eikåstunnelen ligger motorsenteret på høyre side, 1,5km fra rundkjøringen. Sving av 
ved Cirkle K og ta umiddelbart til høyre inn forbi Felleskjøpet. 
GPS koordinater N 60°28.951' E 5°22.404' 

Banelengde Banelengde 780m. Banebredde 8m. 3 Magnetstriper. 
 

Sportskomité Øystein Verlo, Martin Steen, Jens Olav Bertelsen, Kjell Askeland, Dag Solbakken, Endre 
Mårstig, Eirik Angeltvedt, Merethe Totland, Christian Bakkerud, Reidar Sleen og Tony 
Hammerstad  
 

Telefon arrangør 95 86 82 88 Øystein Verlo 
47 13 01 00 Merethe Totland 
 

Klasser NM 
              NC 
Gjesteklasser 

Junior 125, OK jr., OK, X30, Rotax Max og KZ2. 
Mini 
Cadetti  
 
Klasser med færre enn 10 blir strøket. 
 

Påmelding Elektronisk påmelding:   www.gokartrace.no 
Avbud: E-Mail: avmeldinglopnmkbergengokart@gmail.com / Tlf: Øystein Verlo 95 86 82 88. 
Avbud meldes NMK Bergen så raskt som mulig pr telefon eller mail, og ellers iht NSR artikkel 3 
og 9.  
Avbud etter fredag 20/8 2021, kun med legeattest.  
 

http://www.gokartrace.no/
mailto:avmeldinglopnmkbergengokart@gmail.com


 
 
NB!  
Innsjekk: 
Kopi av klubbmedlemskap, fører-, ledsager-, og vogn-lisenser samt bilde av transponder og 
motor med nummer skal sendes pr mail ved påmelding.  
Mailadresse: pameldinglopnmkbergengokart@gmail.com 
Lisensnr blir sjekket med påmelding i forkant av løpet, og om alt er i orden kan man møte rett til 
teknisk kontroll. Teknisk skjema vil bli utlevert ved kontroll. 
 
 
Det må bestilles plass i depot! Tilgjengelig plass pr. deltager er 6x3 m. Gi beskjed om størrelse 
på telt, så depotansvarlig har mulighet for oppfølging av plassene.  
Depot bestilling:  
E-Mail: depotnmkbergengokart@gmail.com  / Tlf: Øystein Verlo 95 86 82 88. 
Hver enkelt deltager får tildelt plass av depot sjef. Anvisninger skal følges. Unngåelse medfører 
at utøvere uansett må korrigere plassering etter depot sjef sin avgjørelse. Det er ikke tillatt å 
bardunere telt eller tilsvarende i asfalten i depotet, andre sikringsmetoder må finnes. Området 
brukes som oppkjøringsplass for motorsykler av Statens Vegvesen. Erstatningsansvar må 
påregnes dersom man bryter med dette. 
Alle deltakere og ledsagere anmodes på det sterkeste å rydde opp etter seg og kaste søppelet i 
anmerket tilhenger i depotet før avreise.  
 
Depot åpner onsdag 25/8 2021 kl. 16.00 
 

Påmeldingsavgift 
 
 

NM klasser: Kr: 1700.- Inkl. 1 Sett slicks dekk 
 
NC klasser: Kr: 1500.-   
 
Gjeste klasser: Cadetti: Kr: 1200.-  
 
Strøm kr 200,- 
 
Påmeldingsavgift betales på konto nr: 3633.30.60862 innen fristen. 
 

Påmeldingsfrist Påmeldingen må være oss i hende elektronisk innen fredag 6/8 2021 kl. 23.45. 
 
 

Etteranmeldelse Innen fredag 20/8 2021 kl. 23.45 på telefon mot 50 % tillegg i påmeldingsavgiften. 
 

Obligatorisk trening 
 
 
 

På løp hvor elektronisk tidtaking benyttes, skal transponder være påmontert og i bruk fra og med 
obligatorisk trening. Det er deltakerens ansvar å påse at transponder er korrekt plassert og i 
funksjon under hele stevnet. Brudd på denne bestemmelsen medfører bot på kr 500,- (iht. 
Generelle bestemmelser 12. Straffer – 12.8 Bot) 

Oppslagtavle 
 
 

Ved inngang til Start Servicing park. 
Resultater og juryavgjørelser blir offentliggjort fortløpende.  

Master ur                              
 

Er plassert på gjerde ved inngangen til start servicing park og ved inngangen til Startgården  
(Pre Grid).  
 

Førermøte  
 

ved start / mål langsiden på gokart banen.  

Førerpresentasjon  
 

Gjennomføres søndag etter oppsatt plan, oppmøte blir gitt. Presentasjonen foregår ut fra 
startgården og foran publikumsplass.  
 

Tidskjøring I henhold til §750 pkt.3. Tidskjøring over 10 min.                                                                                       
Deling ved over 20 deltagere. 
 



Redline 
 

På indre bane tvers ovenfor start/mål, 4 svinger før start/mål langsiden. Markert med rød linje og 
kjegler ved banekanten. 

Startoppstilling Startgården (Pre Grid) stenges 5 minutter før planlagt starttid for heatet/ finalen.  
Iht. §750 pkt. 12 skal frontspoiler i alle klasser være demontert ved passering inn i startgård (Pre 
Grid). 
15 SEC. skilt blir brukt før utslipp, start opp og vent på grønt flagg. Gi tegn ved problemer. 
Ellers iht. § 750 pkt.4 og § 715 pkt.25 
 

Startmetode 
 

Iht. § 750 pkt. 4.1 
Lyssignal blir brukt ved start av heatene. Opplyses på førermøte. 
Ved heat slutt, hold korridorene på vei inn til teknisk, og bli sittende i setet til beskjed blir gitt. 
 

Løpsopplegg Det kjøres: 
Obligatorisk trening 
Tidkjøring 
3 Innledende heat 
Second Chance*,  
Prefinale   
Finale 
 
*Second Chance; dersom deltagerantallet er over banekapasitet.  
 
Se for øvrig beskrivelse av løpsopplegg i eget skriv.  
 
 

 

Støybegrensning 
 

Iht.§712 

Teknisk Kontroll 
 

Iht. §711 

Start av motor INGEN MOTORSTART mellom kl 22:00 og kl 07:30. Dette av hensyn til naboer. 
 
Det er ikke tillatt å starte motorene på startplata, før det er gitt beskjed fra starter/løpsledelse.   
Start av motor skal kun foregå på egen depotplass, max 5 sekunder. 
Brudd på denne regelen kan straffes med bøter, eventuelt utelukkelse. 
 

Tyvstart   Iht.§750 pkt. 4.6 
 

Drivstoff Alle deltagere skal fylle drivstoff på pumpe 6 (merket NMK Bergen/NM) hos Circle K på 
Steinestøvegen (E39). Blyfri 95 oktan. 
Kontroll av bensin utføres. Dersom bensin avviker med mer enn +/- 20 i ledningsevne nektes 
deltakeren og kjøre med den bensin og må bytte for å få delta. Det ventes ikke på utøvere som 
stiller med feil bensin. Kun CIK godkjent olje får benyttes i bensin, og kun en olje tillates 
benyttet uten andre tilsetningsstoffer. 
 

Blått flagg med rødt 
kryss 
 

Flagget blir brukt kun i finalen. 
 
 

Svart flagg Fører som får svart flagg skal kjøre direkte til parkeringsdepot. 
 

ParcFermé I området før teknisk kontroll og ned i rallycrossens alternativspor. 
NM klasser                 
dekk utlevering 

NM klassene får et sett med slicks dekk fra Le Cont.  
Ved innsjekk får dere et kort med klasse og startnummer på. Dekk utlevering se eget skriv. 
 

Wet Race Iht.§750, pkt. 5 
 

Protester Iht. NSR punkt 13.1 – 13.9 
 

 
Premiering 
 

 
NM klasser, premier til 1/3 av deltagere ved påmeldingens utløp. 
Det deles ut laurbærkrans til de uoffisielle norgesmesterne. 
1 sett med Regn dekk til de 5 beste i hver NM klassen.  
 
NC klasse, premier til alle deltagere + en ekstra påskjønnelse til vinneren. 
 
Gjeste klasser, Cadetti, premier til alle deltagere..               



 
Miljø Det er påbudt med duk/presenning på bakken i tillegg til miljømatte under karten for å unngå 

olje/bensin søl.  
Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under heat og finaler. 
Uregistrerte motoriserte kjøretøyer, sykler og sparkesykler tillates ikke brukt i depot og 
startområdet. Førere som kjører inn i pit-lane skal kjøre i gangfart. Deltakere og ledsagere bes 
vennligst om å rydde opp etter seg. Søppel kastes i containere eller i avfalls dunkene i 
miljøstasjonen før avreise. All overnatting i depot er forbudt. Bobiler og campingvogner skal 
parkeres etter anvisning utenfor depot.  
Arrangøren minner om at alkoholmisbruk, motorsport og barn ikke hører sammen. 
Tomme person/varebiler/hengere skal ikke settes i depot, men plasseres på parkeringsplass. 
 
 
 

Overnatting Overnatting i camping-depot på banen. Hytter på Bergen Campingpark, eller et av Bergens 
hoteller eller overnattingssteder. 
 
 

Smittervern Gjeldende nasjonale retningslinjer på det aktuelle tidspunkt må følges. Kommer du fra en 
kommune/område med utvidede retningslinjer, er det disse som gjelder. Krav om munnbind i 
depot, startgård, klubbhus og andre steder der kravet om minimum 1 meter avstand ikke kan 
overholdes. Husk god håndhygiene, bruk tilgjengelig håndsprit. 

 

FUNKSJONÆRER 
 

 

Løpsleder 
 

Kristina Kirkhus 

Ass. Løpsledere 
 

Morten Lavik 

Starter 
 

Ass.Løpsleder 

Faktadommer 
 

Front Fairing TBA 

Faktadommer 
 

Mål og tjuvstart TBA 

Juryleder 
 

Odd Bekkelund 

Jurymedlemmer 
 

Steinar Guttormsen 
Sissel Olsen  

Funksjonærsjef 
 

Raymond Handeland 

Teknisksjef 
 

Ronny Kristiansen. 
Geir Trandem, Morten Trandem, Kent Andersen, Tore Valvik, Roy Valvik. 

Baneobservatør 
 

Tonje Rongved, Frøya S. Ahmer,  

Førerkontakt 
 

TBA 

Tidtaking/res.service 
 

June Beate Korsmo. 
Kun transpondere av type AMB Trans x160 og X2 kan benyttes. 
 

Presse kontakt 
 

Knut Steen Rakner 

Sekretariat 
 

Mari Myklebust Valvik, Anja Valvik, 

Løpssekretær 
 

Mari Myklebust Valvik 

Stevnekasserer 
 

Trond Madsen 

Depotsjef 
 

Øystein Verlo tlf: 95 86 82 88, mail: depotnmkbergengokart@gmail.com 

Medisinsk ansv. 
 

Vilde Hamre 

Sanitet Røde Kors Ambulansen Bergen 



 
Speaker 
 

Knut Enger     

Miljøansvarlig 
 

Depotsjef 

Tidsskjema Torsdag 26/8 2021 
Frivillig trening kl. 12:00-18:00 Kr.300.- 
 
 
Tidskjema med oversikt over alle aktiviteter blir lagt ut når  
påmeldingsfristen er utgått.  
 
Dette blir lagt ut www.gokartrace.no og sosiale medier.  
 

 

NMK Bergen ønsker alle velkommen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gokartrace.no/

