
 

 
STARTBEKREFTELSE  
JUNIORFESTIVALEN 

STARMOEN MOTORBANE  
28. AUGUST 2021 

1. ÅRGANG 
 

 
 



 
1 PROGRAM 

Tid og sted 26. august 2021 kl. 18-19 DEPOET ÅPNER FOR Å KUNNE SETTE FRA SEG 
                              LØPSBILER ETC.  
27. august 2021 kl. 14.00 DEPOET ÅPNER  
                              kl. 16.00- 20.00 ADMINISTRATIV INNSJEKK                                                        
                              kl. 17.00- 20.00 TEKNISK KONTROLL PÅ STARTPLATA 
27. august 2021 kl. 20.00 STARMOENLEKENE 2021 
28. august 2021 kl. 08.00 FØRERMØTE PÅ STARTPLATA 
                              kl. 09.00 START INNLEDENDE OMGANGER 

2 ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 

2.1. LØPET TELLER SOM 

 

2.2. BESKRIVELSE AV LØPET 

Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale 
Sportsreglementet (Generelle Bestemmelser), § 603 og disse tilleggsregler.  

2.3. ARRANGØR OG ARRANGØRLISENS  

Arrangør NMK ELVERUM 

Arrangørlisensnr. 47132 

Arrangørens adresse Postboks 1304, 2405 Elverum 

GPS Koordinater Starmoen Motorbane 60°51'49.5"N 11°41'09.4"E 

Epost post@nmkelverum.no   

Telefon +47 95 77 08 75 

2.4. SPORTSKOMITEE 

Arne Kristoffer Arnesen, Tore Bronken, Erik Svensberget, Mona Jordmoen og Therese Bruer Larsen 

2.5. OFFISIELLE FUNKSJONÆRER 

Løpsleder Therese B. Larsen 

Ass. Løpsleder Arne Kristoffer Arnesen 

Løpssekretær Mona Jordmoen 

Teknisk ansvarlig Steffen Skustad 

Juryleder Per Tømmervold 

Jurymedlem Geir Sandberg 

Jurymedlem Harry Øyen 

Jurymedlem Tony Olsson 

Førerkontakt Tor Olav Østlund 

Resultatservice Mona Jordmoen 

Sikkerhetsansvarlig Arne Kristoffer Arnesen 

Faktadommer start Ståle R. Grinden 

Faktadommer 
rengjøring av dekk 

Ståle R. Grinden 
 

Faktadommer tyvstart Ståle R. Grinden 

Faktadommer alt.spor Thomas Messel 

Faktadommer mål Marit Øvergård 

Depotansvarlig Tore Bronken           Tlf. +47 95 82 90 79 

Smittevernansvarlig Simen Øvergård Blixt Tlf. 41 20 10 46 

Brannvakt Peder Lindfjord        Tlf. +47 90 66 20 10 

Miljøansvarlig Erik Svensberget 

   2.6. OFFISIELL OPPSLAGSTAVLE 

Offisiell oppslagstavle kun på www.nmkelverum.no  



3 GJENNOMFØRING AV LØPET 

3.1. FØRERMØTE 

28. august 2021 kl. 08.00 på startplata 
Husk å se hvor din kohort skal stille opp.   
 
MERK AT RØYKING IKKE ER TILLATT PÅ FØRERMØTET.  

3.2. EVENTUELT ANTIDOPING KONTROLL 

Ved en eventuell antidoping kontroll blir dette informert om på førermøtet, samt at det henges 
opp informasjon om dette på den offisielle oppslagstavla. Kontrollen vil skje i 
sekretariatet/speakertårn. Alle må medbringe legitimasjon på kontrollen.  

3.3. INNLEDENDE OMGANGER 

Det kjøres med inntil 5 biler i innledende omganger. 4 omganger a 3 runder. Gjennomføring i 
henhold til Generelle bestemmelser § 603 pkt. 6.2. Alternativspor skal benyttes i henhold til § 603 
pkt. 6.3.  
Det kjøres etter følgende poengskala 10-7-5-3-1. 
Startlister trekkes på data og det kjøres etter fortløpende liste. Arrangøren forbeholder seg retten 
til å fylle opp/justere heatene slik at det blir mest mulig rettferdig for alle.  
Arrangøren roper opp heatene to ganger og det er førers ansvar å komme frem til oppstilling. Ved 
uteblivelse fra oppstilling utelukkes fører fra gjeldende omgang.  

3.4. FINALER 

Alt. 4: Ved færre enn 100 startende vil det bli kjørt A-H finale.  
 
Finaler kjøres med 6 biler a 5 runder, alle starter på linje. Alternativspor skal benyttes i henhold til 
§ 603 pkt. 6.3. Vinner av en finale rykker opp til neste finale. Resultatliste etter innledende 
omganger legges til grunn for finaleoppsettet. Den med høyest poengsum får velge startspor først. 
Ved poenglikhet gjelder antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet i 
siste omgang. Ved fortsatt likhet gjelder tidligere omganger suksessivt. Ved fortsatt likhet foretas 
trekning om hvem som skal ha rangen. Trekning foretas i sekretariatet. Dersom flere bryter i finale 
går den fører som har kjørt lengst distanse foran. 
 
Alt. 4:  
Fører som etter inneledende omganger blir plassert som nr. 61 vil få plass nr. 4 i G finalen.  
Fører som etter inneledende omganger blir plassert som nr. 47 vil få plass nr. 6 i F finalen.  
Fører som etter inneledende omganger blir plassert som nr. 43 vil få plass nr. 5 i E finalen. 
 
Hvis noen av disse unntakene ikke ønsker å delta i finalene vil de fjernes fra finaleoppsettet, 
finaleoppsettet vil da bli satt opp med de finalistene som ordinært ville fylt plassen.  

4 PREMIERING 

Alle finalister blir premiert. Premieutdeling umiddelbart etter protestfristens utløp. 
Premiering også til juniortrening og crosskart. 
 
Premieutdeling er på startplata, se inndeling for hver kohort.   
 
MERK AT DET IKKE ER TILLATT MED RØYKING UNDER PREMIEUTDELING OG BUD.  

5 ANNEN INFORMASJON 

5.1 DEPOT – HENGER PARKERING 

Åpning av depot Depoet åpnes offisielt 27. august kl. 14.00. Depoet holdes stengt for inn-
/utkjøring alle dager mellom kl. 23.00-07.00. 
 
Depoet vil ikke være åpent for andre enn funksjonærer, deltagere og 
deres forhåndsinnmeldte teammedlemmer.  



 
Avstandsreglen med 1-meters avstand skal overholdes.  
Er ikke dette mulig vil vi anbefale at det benyttes munnbind.  
 
Team som har med seg flere personer enn tillatt og personer som ikke 
er innmeldt vil bli rapportert til juryen og minimumsstraffen vil være 
diskvalifikasjon fra arrangementet.   
 

Hengerparkering Hengere parkeres på anvist plass, følg skilting.  

Annet Det er ikke tillatt med campingvogner i depoet, ei heller 
bobiler/varebiler eller lignende med oppsatte støtteben. 
Campingbiler/bobiler kan parkeres på gokartbanen innenfor riktig 
kohort. 
 
Det er kun tillatt med en servicebil pr. fører.  
Parkering for øvrige biler vil bli skiltet på gokartbanen.  
 
Det skal være ro i depoet fra kl. 23.00-07-00.  Dette inkluderer også 
stopp av aggregat. 
Det er ikke tillatt med grilling med åpen flamme. Det vil si at det kan 
benyttes gassgrill som er med lukket beholder. Vi ber alle benytte ild 
med stor varsomhet, det er store skogområder rundt banen som lett tar 
fyr.  
 
Det vil ikke være tilgang på dusj under arrangementet 

5.2. STRØM 

Det er ikke tilgang til strøm i depoet. 

5.3. BRANNSLUKKER 

Hver deltager må ha godkjent brannslukker på minimum 6 kg tilgjengelig på egen depotplass. 
Et godkjent apparat pr. startende fører (godkjent siste 12 måneder).  
Brannvernansvarlig vil foreta kontroller av dette.  
For de som ikke har godkjent brannslukker for de siste 12 måneder, tilbys det godkjenning av 
brannslukkingsapparat på gokartbanen fredag 27/8-21 mellom kl. 17.00-19.00. Dette koster kr. 
200. 

5.4. MILJØ 

Miljøstasjon Arrangøren etablerer miljøstasjon i depoet. Egne dunker merket med 
spillolje skal benyttes. Saneringsmiddel står ved spilloljedunkene.  

Deltagers ansvar 
vedrørende miljø 

Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller 
tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service- og depotplasser. 
Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, 
minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må samles med 
absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens 
miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for 
å kunne utføre dette. Det vil bli utført kontroller på dette og deltagere 
som ikke oppfyller kravet vil bli nektet start. 
Restavfall samles i utdelt søppelsekk (ytterligere søppelsekker kan fås i 
sekretariatet) og kastets i container før avreise fra depoet. Den enkelte 
deltager plikter å rydde sin egen depotplass før området forlates.  

5.5. ADGANGSBILLETTER 

Deltagerbilletter 
 

Hver deltager kan ha med seg inntil 3 teammedlemmer + seg selv. 
Teammedlemmer må være forhåndsinnmeldt. Armbånd utdeles ved 



 
 
 
 
 
Innregistrering 
 

hovedinngangen etter registrering. Armbåndet skal festes synlig rundt 
håndleddet og fremvises på forespørsel fra våre funksjonærer. Det vil 
være adgangskontroll gjennom hele arrangementet. Personer som ikke 
bærer billettarmbånd vil kunne bli bortvist fra arrangementet.  
 
Alle personer som skal inn på området må registrere seg ved innkjøring. 
Dette skjer via en QR-kode. Vi anbefaler at de som ikke allerede har en 
app for QR-skanner, laster ned dette på forhånd. Da slipper vi lange 
køer ved innkjøring. 

Vi oppfordrer til Fair Race og ønsker alle deltagere med følge, 

 publikum og funksjonærer velkommen til en fartsfylt dag på Starmoen Motorsenter.  

Se www.nmkelverum.no for mer informasjon 

 

 

 

 

http://www.nmkelverum.no/

