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Lørdag 28. september 2013 

TILLEGGSREGLER 
 

Arrangør:   

NAF Øvre Østfold 

Løpets adresse er: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad 

Telefon: 954 07 068. 

torillrb@online.no 

 

Løpets navn:  

John Unneruds Minneløp 2013. Løpet inngår i AS Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. 

 

Løpets art:  

Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte (hemmelige) 

tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper, orienteringsetapper eller 

pålitelighetsetapper. Det vil også inngå 3 ferdighetsetapper i løpet. Gjennomsnittshastigheten 

på de enkelte etapper vil være i h.h.t. Challenge-reglementet .  

Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR, Challenge-reglementet og disse tilleggsregler. 

 

Arrangørlisens:  ARCH 13.10095 

 

Sportskomite: 

Løpsleder:   Tom Wiktorin (tlf. 938 77 700) 

Ass. Løpsleder:  Frode Solberg (tlf. 955 27 665) 

Løpssekretær:  Torill Raknerud (tlf. 954 07 068) 

   Thor-Arne Agnalt (tlf. 918 10 491) 

   Nina Haaland (tlf. 950 82 522) 

 

Jury:    
Juryleder:  Bjørn Gulbrandsen 

   Freddy Høgås  

   Kai Viggo Brateng 

 

Faktadommer ferdighetsetapper: 

   Rune Nilsen (tlf. 905 10 028)  

  

Teknisk sjef:  Hartvik Andersen (tlf. 473 98 081) 

Sikkerhets- og miljø-ansvarlig: 

   Ivar Frode Andersen (tlf. 913 00 850) 

   

Resultatservice: Kjell Selvik 

    

Løpsekretariat: 

Vil være lokalisert på Fjellheim i Spydeberg sentrum. Innsjekk fra kl. 07.00 til kl. 08.30. 

Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent. 
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Teknisk kontroll: 

Bak Fjellheim, fra kl. 07.00 til kl. 08.30 løpsdagen. 

 

Løpsdato:    

28. september 2013 

 

Løpets start/ mål: 

Fjellheim i Spydeberg sentrum. Første bil starter kl. 09.00. 

 

Trippavstand:   

Vegvesenets avstandspeler er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet. 

Start: Veikryss v/avkjøring mot Kråkstad Kirke/Kråkstad Bilverksted. 0,000 ved skilt mot 

Myrvoll 3→ 

59º 40’35”N 

10º 52’21”E 

Busskur Elvestad 50m etter kryss RV120, v/lyktestolpe. 

Trippavstand: 7,760 

59º37’22”N 

10º57’0”E 

Det vil bli også bli opprettet egen trippavstand i Spydeberg fra fredag kveld og på løpsdagen. 

 

Utlevering av kjøreordre:  

Utleveres i sekretariatet tidligst 1 ½ time før egen start tid. 

 

Løpets lengde:  

Ca. 250 km. 

 

Anmeldelse:    

Elektronisk påmelding på denne linken: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=19  

Anmeldelsesavgift: kr. 2.000,- for klassene A, B og C 

   kr. 1.500,- for klasse C2 

Anmeldelser mottatt før 18. september kl. 24.00 gir kr. 100,- i rabatt. 

Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre og kart, leie av GPS-loggere 

samt arrangørens forsikring. 

Anmeldelsesfrist: 18. september 2013 kl. 24.00 

Etteranmeldingsfrist: 23. september 2013 kl. 24.00 

 

Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre og kart, leie av GPS-loggere samt arrangørens 

forsikring. 
Innbetaling til kto.: 1503 17 57409, NAF Øvre Østfold, Sportskomitéen. 
Deltagere som overholder anmeldelsesfristen vil få tilsendt startprogram på e-post.  

  

Avbud:  

Ved avbud meddelt innen 18. september tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften.  

Ved avbud meddelt innen 23. september tilbakebetales 50 % av anmeldelsesavgiften. 

 

Forsikring:  

Deltagerne må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke ”vanlig” forsikring 

deltagelse på ferdighetsprøver og det er uklart hva som dekkes for øvrig. Se 

 også”Bilsportforsikringer”, side 25-27 i Bilsportboken. 

 

http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=19
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Premiering:  
Minimum 1/3 av de startende pr. klasse premieres. (kl. A, B, C og C2). 

Ferdighetsetapper: 1 premie i hver bilklasse. Klasser kan bli slått sammen ved få deltagere i 

hver klasse. 

Beste totalresultat etter ferdighetsetappene i bilklassene 1-6 (biler t.o.m. 1981-modell), gir et 

napp i John Unneruds Vandrepokal. Dette er sølvpokalen som John Unnerud vant i 

Glommaløpet i 1968. Førstemann som får 3 napp i pokalen, vinner den til odel og eie.  

 

Resultater:  
Resultatliste slås opp på offisiell oppslagstavle på Fjellheim ca. ½ time etter siste lags 

målgang. Offisiell resultatliste slås opp etter protestfristens utløp, og når den er godkjent av 

juryen. 

 

Veier :  

Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/ skogsveier. 

 

Feil vei:  

Det kan forekomme ”FEIL VEI”-skilt. Disse skal ikke passeres. Overtredelse kan medføre 

utelukkelse. 

 

Løpsavvikling: 

Startrekkefølgen er: Klasse A, klasse C2, klasse C og klasse B. 

Deltagerne starter med 2 minutters mellomrom. Det er flytende start. Deltagerne må være 

klare til start 15 min. før egen starttid. Deltagerne er selv ansvarlig for korrekt registrering av 

tid og notering på kontrollkortet. 

På åpne kontroller vil det alltid bli gitt ny starttid. Se tidskort og kjøreordre.  

Deltagerne har rett til å kontrollere eget ur mot arrangørens. 

Hele laget, d.v.s. både mannskap og bil må være inne på kontrollområdet før kortet 

overleveres. 

 

Pålitelighetsetappe (§ 566): 

Start og etappens lengde er angitt i kjøreordren. 

Pålitelighetsetappens gjennomsnittshastighet(er) vil oppgis i kjøreordren. 

Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke en eller flere kontroller dersom det er tvil om 

kontrollmannskapets avlesning og den avleste tid ikke kan kontrolleres mot foran eller 

bakenforliggende bil. Strykning av en kontroll kan skje klassevis. 

 

Orienteringsetappe (§ 566):  

Starter normalt etter åpen kontroll. Dersom en O-etapper etterfølger en transport- eller 

pålitelighetsetappe er dette oppgitt i kjøreordren og startpunkt er markert med START-skilt i 

terrenget.  

 

Ferdighetsetapper (§ 566):  
Vil bli arrangert på lukket område og kjørt etter utlevert skisse med inntegnet kjørerute og 

oppgitt målestokk. 

Bygninger og andre relevante formasjoner i terrenget som har betydning for å klargjøre 

korrekt kjørerute vil være inntegnet. 

Banen vil bli markert med kjegler/sperringer. Mål vil være markert med målgård bestående av  

kjegler. Tiden vil bli avlest i minutter og sekunder. Stoppeklokker eller ”løpets ur” vil bli  

benyttet. Tiden tas i det fronten av bilen passerer første kjeglepar i målgården. 

Startmetode i h.h.t. Reglement for Autoslalåm §850.12.  
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Mål i h.h.t. Autoslalåmreglementet  §850.21.5. 

Deltagerne skal rette seg etter arrangørens anvisninger. 

Ferdighetsetappenes navn: Dyrøy Betong. 

 

Tidkort: 

Skal følge deltagerne under hele løpet og overleveres løpets funksjonærer for 

kontroll/notering. Se informasjon i kjøreordren. 

Ved passering av ubemannede kontroller noterer deltagerne selv på kortet. 

Rubrikker for notering av passeringskontroller er på kortets bakside. 

Symboler skal alltid noteres med Kulepenn/tusj og kan bli underkjent dersom dette ikke er 

utført. 

Deltageren er selv ansvarlig for å bli registrert / registrere på samtlige kontroller. 

 

Klasser (§ 557): 

A, B, C og C2. 

Kl. A: Tidligere A-klassen og deltagere i B-klassen som har oppnådd poeng nok til opprykk. 

Kl. B: Tidligere B-klassen og deltagere i C-klassen som har oppnådd tilstrekkelig med poeng 

til opprykk. Opprykk skjer pr. 31/12 samme år tilstrekkelig med poeng er oppnådd. 

Kl. C: Tidligere deltatt i C-klassen og premiert i klasse C2 inntil 3 ganger. 

Kl. C2: Deltagere som tidligere har deltatt i, men ikke er premiert i kl. C og debutanter. 

Ved tvil om deltageres plassering i klassen vil arrangørens vurdering samt deltagernes 

påmelding legges til grunn. 

 

Krav til besetning/ bil (§ 557 / § 558): 
Bilens besetning skal bestå av fører og kartleser. Deltagere må ha gyldig lisens utstedt av 

Norges Bilsportforbund.   

Engangslisens kan kjøpes ved innsjekk. Kartleser må være fylt 14 år. 

Fører må ha gyldig førerkort som fremvises ved innsjekk i sekretariatet.  

Bilen skal være utstyrt med bilbelter. Førstehjelpsutstyr, varseltrekant og refleksvest skal være 

i bilen. For øvrig skal bilen være ordinært registrert, i henhold til vegtrafikkloven, og med 

gyldig årsoblat. 

Rallydekk (uten merking i h.h.t. vegtrafikkloven) er forbudt i Challenge-løp. 

For åpne biler skal hjelm benyttes på ferdighetsetappene. 

 

Hastigheter (§ 564):  
Hastigheter oppgis i kjøreordren. VIS HENSYN TIL BEBOERE OG FØLG SKILTET 

HASTIGHET !!!!! 

 

Kart (§ 565):  

Følgende kartblad fra Statens kartverk, Norge 1:50.000: 

Ski 1914 III  Utgave 2006   

Askim 1914 II  Utgave 2007 

Oslo 1914 IV  Utgave 2006 

Kartkopier og spesialkart utdeles sammen med kjøreordre. 

 

Kjøreordre (§ 566):  

Kjøreordre, sammen med utlevert kartkopi beskriver den korrekte rute.  

Hjelpeavstander vil bli oppgitt i kjøreordren ved hjelp av tulipanpiler. På transport- og 

pålitelighetsetapper er ruten inntegnet på kartkopi. Orienteringsetapper beskrives også på 

kartkopi, da med inntegnede nummererte piler og punkter i tillegg til markeringer som viser 

angitt sted på kartet hvor det skal kjøres. Korteste vei skal alltid benyttes mellom to oppgitte 

piler, punkter og skisser, dog er det ikke tillatt å snu for å kjøre en kortere vei. 
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Pilene skal kjøres ”gjennom” nøyaktig slik de er tegnet, gjelder spesielt vinkler. Samtlige 

åpne kontroller er inntegnet på kartkopiene. 

For samtlige klasser vil det bli benyttet tulipanpiler på transportetapper og 

pålitelighetsetapper. Løypen vil da bli markert med heltrukket strek på den aktuelle vei som 

skal kjøres. Vær oppmerksom på at ved mindre avvik fra inntegnet strek, for eksempel små 

trekanter, vei som går parallelt med inntegnet vei og på grunn av kartets målestokk ikke kan 

tegnes inn, skal tulipanpiler følges.  

 

OBS!! Gjelder O-etapper: 

Veier som er markert med X (kryss) skal ikke kjøres. 

Veier som er skjult av symboler for TK eller nummer skal ikke kjøres. 

Pil, tegnet på kartet, eller del av denne, skal aldri kjøres mer enn en gang eller i motsatt 

retning. 

Punkter markert på kartet skal aldri kjøres mer enn en gang. 

Dersom inntegnet pil er brutt skyldes dette at veien går under, for eksempel, bru. 

Fortsett pilen videre etter ”bruddet”. 
 

Kjøreordren er inndelt i etapper fra åpen TK til åpen TK med oppgitt idealtid. 

Gjennomsnittshastigheten for hver etappe er oppgitt i kjøreordren. 

Alle klasser kjører identisk løype. Det vil være en enklere kjøreordre for B og C-klassen. 

Dette gjøres ved at arrangøren oppgir flere hjelpeavstander (tulipanpiler) i kjøreordren. 

I klasse C og C2 vil alle aktuelle veideler være oppgitt ved hjelp av tulipanpiler. 

 

Kontroller (§ 568/ § 572):  

TK, tidskontroller oppgitt i kjøreordren, markert med skilt  ”KONTROLL”. 

På alle kontroller vil sted for start på neste etappe være oppgitt, markert med ”START”- skilt 

eller angitt i kjøreordren. 

PK, passeringskontroll, plassert langs korrekt kjørerute, gjelder alle typer etapper. 

Ubemannede passeringskontroller er markert med skilt, påført bokstav. Deltagerne skal notere 

bokstaven med kulepenn/tusj i første ledige rubrikk bak på kontrollkortet. 

Stoppkontroll, hvor deltagerne selv må stemple, kan bli benyttet. Det skal da stemples i 

første ledige rubrikk på kontrollkortets bakside. 

Ved bemannet kontroll er denne markert med skilt ”KONTROLL”, deltagerne skal da stanse 

for stempling/signering på kontrollkortet. 

Dersom samme PK passeres flere ganger skal den noteres eller stanses ved hver gang. 

HTK, hemmelig bemannet tidskontroll finnes på pålitelighetsprøvene og kan også benyttes på 

andre etapper. Disse er ikke oppgitt i kjøreordren, og normalt ikke markert i terrenget og 

deltagerne skal ikke stanse på disse kontrollene: Dersom HTK er markert med 

"KONTROLL"-skilt skal deltagerne stanse for notering av tid. Det gis ikke tillegg i tiden for 

denne type kontroll.  

NBF-kontroll er merket med NBF-kontroll og deltagerne skal alltid stanse for registrering. 

Dette er en radarkontroll og ved overskridelse av hastighetsbestemmelsene som er oppgitt i 

kjøreordren, vil deltagerne automatisk utelukkes fra bedømmelse samt ilagt bot i h.h.t. § 407 

(rallyreglementet): Det skal legges til ett minutt i idealtiden dersom man blir stoppet ved en 

slik kontroll. 

Samtlige kontrollers åpningstid vil være 10 minutter før første deltagers idealtid og 30 

minutter etter siste deltagers idealtid. 

Vær oppmerksom på kontrollenes åpningstider, det kan, ved større feilkjøringer være 

lønnsomt m.h.t. prikkbelastningen og ”hoppe over” deler av løypa for så å være innenfor 

respitt-tiden på resterende del av løpet. 
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Deltagere som kommer feil vei til en bemannet kontroll, uansett type kontroll, vil ikke 

bli registrert og tid blir ikke notert eller signering utført. Det er dog tillatt å passere 

kontrollen, snu og foreta korrekt innkjøring til kontrollen. 

 

Vær oppmerksom på, når det gjelder alle typer etapper skal deltagerne alltid stanse 

dersom de kommer til ”KONTROLL” -skilt. 

 

Tidsberegning (§ 569): 

Ankomst til en åpen kontroll regnes alltid ut fra starttiden på forrige kontroll. 

På pålitelighetsprøver beregnes den anvendte tid på etappen fra den oppgitte startiden 

på pålitelighetsetappen, se kjøreordre og tidkort. 

 

Tidtaking (§ 570):  
”Løpets ur” er radiostyrte klokker. Det kan bli brukt manuelt registrerte tider dersom spesielle 

forhold tilsier det. Masterur er plassert i sekretariatet. Elektronisk tidtaking 

med GPS-baserte loggere er plassert i bilene. (Radiostyrte klokker kan bl.a. kjøpes hos Clas 

Ohlson til en rimelig penge). 

 

Beregningsgrunnlag (§ 571): 
Åpen tidskontroll: Mistet kontroll straffes med 150 prikker. 

   For tidlig og for sen ankomst straffes med 10 prikker pr. minutt, 

    begrenset oppad til 150 prikker. 

Startkontroll:  Manglende startkontroll mellom to åpne tidskontroller straffes med 50 

prikker. Manglende startkontroll tilknyttet åpen tidskontroll straffes 

ikke. Tjuvstart straffes med 30 prikker. Ved tjuvstart på mindre enn 30 

sekunder, endres etter henstilling starttiden fra faktisk til tildelt starttid. 

Forsinket start straffes med 10 prikker pr. minutt. 

Hemmelig tidskontroll pålitelighetsetapper: 

   Mistet kontroll straffes med 50 prikker. 

 For tidlig eller sen passering av kontroll, straffes med 1 prikk pr. 

sekund, eller 0,1 prikk pr. tidels sekund, begrenset oppad til 30 prikker. 

   Max belastning pr. kontroll er 300 prikker. 

Passerings- og stoppkontroll: 

Manglende kontroll straffes med 40 prikker. Kontrollene må være 

notert i riktig rekkefølge. 

Ferdighetsetapper: Overskridelse av idealtiden straffes med 0,5 prikker pr. sekund. 

Gjennomføring raskere enn idealtiden straffes ikke. Kjegleberøring 

straffes med 2 prikker. Passering på feil side av kjegle straffes med 4 

prikker. Maksimal samlet belastning er 30 prikker. Feil utført etappe 

straffes med 30 prikker. Tjuvstart og ikke utført etappe straffes som feil 

utført. 

Fartskontroll: Manglende kontroll og overskridelse av arrangørens egne skiltede 

fartsgrenser med 1-5 km/t straffes med 50 prikker. Overskridelse med 

6-10 km/t straffes med 100 prikker.  Overskridelse over 15 km/t fører til 

utelukkelse. Juryen avgjør straff ved overskridelse av offentlig skiltede 

fartsgrenser.  

 

Respitt tid (maksimalt tillatt forsinkelse) (§ 575): 

Hvis anvendt tid på åpen tidskontroll overstiger idealtid, regnes differansen som forsinkelse. 

Maksimal tillatt forsinkelse fra foregående åpne tidskontroll er 15 minutter. Overskridelse 

belastes som mistet kontroll. Maksimal tillatt akkumulert forsinkelse er 30 minutter. Ved 

overskridelse regnes deltageren å ha brutt løpet. 
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Reklame (§ 576):  
Norsk Bilgaranti dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummer. 

Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram. 

 

Protester (§ 582):  
Det henvises til § 93 – 99 i NSR. 

 

Kontrollskilt (§ 586):  
Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet. 

 

Tilleggsreglene ligger på www.challengelop.no 

 

Challengereglementet, se www.bilsport.no eller kontakt Norges Bilsportforbund, 

telefon 23 05 45 00. 

 

Informasjon 

Kafeteria: På Fjellheim vil det være kafeteria hele dagen og kvelden. Her blir det 

anledning til å kjøpe lunsj, kaffe og litt andre godsaker. Det vil være åpent fra 

kl. 07.00.  

Sosialt samvær:  

Vi avslutter dagen med premieutdeling på Fjellheim. Det blir premieutdeling 

både for dagens løp og for Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Deretter blir 

det sosialt samvær der alle deltagere og funksjonærer er velkomne. Vi har 

skjenkebevilling denne dagen. 

 

Overnatting 

Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, N-1400 Ski, +47 64853500 

E-mail: ski@thonhotels.no 

 

 

 

 

NAF ØVRE ØSTFOLD ØNSKER ALLE VEL MØTT!  
 

 

 

 

 

      

http://www.challengelop.no/
http://www.bilsport.no/
mailto:ski@thonhotels.no

