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Lørdag 5. september 2015 

INNBYDELSE 
 

Arrangør:   

NAF Øvre Østfold 

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

torillrb@online.no 

Telefon:  938 77 700 (løpsleder Tom Wiktorin). 

  959 08 465 (løpssekretær Torill Raknerud). 

 

Løpets navn:  

John Unneruds Minneløp 2015. Løpet inngår i NTM Challenge Cup 2015. 

 

Løpets art:  

Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller. Etappene kan 

inneholde transportetapper, orienteringsetapper eller pålitelighetsetapper. Det vil også inngå  

4 ferdighetsetapper i løpet.  

Løpet arrangeres i samsvar med det nasjonale sportsreglementet for Norge (NSR), det 

internasjonale sportsreglementet (ISR), Challenge-reglementet og løpets tilleggsregler. 

 

Løpsdato:    

5. september 2015 

 

Løpets start/ mål: 

Fjellheim i Spydeberg sentrum. Første bil starter kl. 08.30. 

 

Løpets lengde:  

Ca. 20 mil 

 

Veistandard:  

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

 

Klasser: 

Det innbys til deltagelse i klassene A, B, C og C2 jfr. § 557 b i Challengereglementet. 

For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557 c. 

 

Anmeldelse:   

Elektronisk påmelding på denne linken: http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=45 

 

Anmeldelsesavgift: kr. 2.200,- for klassene A, B og C 

   kr. 1.800,- for klasse C2 

Anmeldelser mottatt før 22. august kl. 24.00 gir kr. 300,- i rabatt. 
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Anmeldelsesavgiften inkluderer kjøreordre og kart, leie av GPS-

loggere, arrangørens forsikring og frokost lørdag morgen. 

Anmeldelsesfrist: 22. august 2015 kl. 24.00 

Etteranmeldingsfrist: 27. august 2015 kl. 24.00 

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

  

Deltagere: 

Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagere må ha gyldig lisens, og gyldig 

medlemskort i den klubben som står på lisensen. Det kan kjøpes engangslisens ved innsjekk. 

Fører av bilen må vise gyldig førerkort ved innsjekk. Deltagere som kjører åpne biler må 

bruke hjelm på ferdighetsetappene. 

 

Tilleggsregler: 

Blir offentliggjort på www.naf.no/ovreostfold  

 

Challengereglementet:  
Ligger på www.bilsport.no  

 

Informasjon: 

Kafeteria: Vi spanderer frokost på alle deltagere lørdag morgen fra kl. 06.30. Kafeteriaen 

på Fjellheim vil være åpen hele dagen. Her blir det anledning til å kjøpe lunsj, 

kaffe og litt andre godsaker.  

 

All informasjon vedrørende løpet finner dere på www.naf.no/ovreostfold 

 

Overnatting: 

Smaalenene hotell, Askim, Vammavn. 25, N-1813 Askim. +47 69 884040 

E-mail: post@smaalenene-hotell.no 

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

E-mail: ski@thonhotels.no 

 

 

 

 

NAF ØVRE ØSTFOLD ØNSKER ALLE VEL MØTT!  
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