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Tilleggsregler for Vestlandsmesterskapet i Motocross 2009 
VIKEDAL  

 

Løpsopplysninger For informasjon ta kontakt med kontaktperson på e-post eller telefon. 
NMK Vikedal, Postboks 101 5586 Vikedal, www.nmk-vikedal.net 

Navn på løpet Vestlandsmesterskapet i motocross 2009, Runde 4 
Dato 15.-16. August 2009 
Arrangørklubb NMK Vikedal 
Kontaktperson  Kjell Vormestrand         mob 95095941   kjvorm@online.no 
Sted/Bane/område Vikedal Motorbane Banelengde 1100 m 
Øvelser / Klasser Lørdag; Junior MX2 14-18 år, rekrutt 85 cc 11-12 år, jenter 85cc 11-12 år,  

              barn 85cc 10-12 år. OBS; Barn 85 cc 10-12 år kjører uten telling/transponder 
Søndag; Ungdom MX 85cc 13-15 år, jenter MX85cc 13-15 år, damer 125cc, 

MX 2, MX 1/MX 3 og Old Boys 34 år+ 125cc. 
 

INFO; Ein tillet 12 åringar å stille i klasse MX85cc 13-15 år om ein har med skrifteleg 
godkjenning frå Trenar 1, og har løyst ungdomslisens hjå NMF. 
Ut frå nivå kan 13-åringar køyre i klasse barn 85cc 10-12 år. 
Førerar under 14 år kan kun stille til start i ein klasse per dag i dette arrangementet. 
Jenter MX85cc 13-15 år og damer 125cc kjører sammen i egene Dame heat. 

Funksjonærer Stevneleder er ansvarlig for arrangementet.  

Stevneleder Helge Erga Lisensnummer M080166hel02 

Ass. stevneleder Lisa Skrunes Lisensnummer       
Stevnesekretær Helge Frøland Medl. Nummer       
Teknisk kontrollant Arne Skrunes Lisensnummer M230260ARN01 
Tidtager og måldommer Sigve Bråthen Medl. Nummer       
Depotansvarlig  Paul Søyland          mob 480 22 372 
Baneansvarlig Knut Helge Skjold   mob 913 43 595 
Presse ansvarlig Sivert Ole Holten    mob 905 47 433 
Speaker Ole Sigve Leifsen 
Miljøansvarlig        

Juryen Juryleder er leder av juryen og jurymøtene. 

Juryleder Anders Engevik Lisensnummer M031164AND01 
Jurymedlem Jan Harald Djuvik Lisensnummer M091060J02 
Klubbens jurymedlem Bryn Rønnevik  

Kjell Vormestrand 
Lisensnummer       

M021169KJE03 
Jurysekretær        Medl. Nummer       

Andre oppl. Arrangøren beskriver hvordan arrangementet skal gjennomføres med henvisninger. 

Medisinsk reglement koder P = 4 A = 3 U = 3 
Lege/Sanitetsleder/Gruppe Tina Sparchholz/ Etne Røde Kors Hjelpekorps 
Påmeldingsfrist Post - Data 3. August 2009 
Startavgift Barne og rekruttklassar (85cc 10-12 år & 11-12 år) kr 300,- 

Øvrige klassar  (f.o.m 85cc 13-15 år)              kr 400,- 
Tilleggsklassar (om ein deltek i meir enn ein klasse); halv avgift i tilleggsklasse 
 

Etteranmeldingsavgift Dobbel startavgift (kr 600/kr 800) 
Avbud telefon / e-post Helge Frøland     mob 990 25 915 
Krav til deltager/lisenser m.m. Lisens frå NMF og medlemskap i NMF tilslutta klubb. 

85 ccm 13-16 år og 125cm Junior 14-19 år må ha Ungdomslisens. 
Deltakerar over 19 år  må ha Nasjonal eller Internasjonal lisens. 
Førerar i barne-pg rekruttklassar må ha MX barnelisens. 

Innsjekk start - slutt Fredag 18:00-20:00, Lørdag 07:30-11:00, Søndag 08:00-10:00 
            
Førermøte Se vedlagt tidsskjema  
Kjøreoppsett Se vedlagt tidsskjema 
Tidsskjema Se vedlagt tidsskjema 



   
Premieutdeling    Se vedlagt tidsskjema     
Protest og protestgebyr Protester levers skriftlig innen 30 min. etter at resultatlisten er oppslått, vedlagt protestgebyr på kr. 

750.-  
Appell og appellgebyr  I henhold til Straffebestemmelsene. Appellgebyr kr 2.000,-     
Vegbeskrivelse    Følg skilter frå Vikedal sentrum, Vikedal Motorbane 

 
Dette løpet arrangeres i full overensstemmelse med FIMs internasjonale løpsreglement (SC), NMFs nasjonale 
løpsreglement (NLR), Spesialreglementet for motocross og ATVCross, medisinsk reglement, samt disse 
tilleggsregler som er godkjent av NMF. 
 

Løpstype:   Åpent løp. Tilpassa Vestlandsmesterskapet ut frå Landsfinale modellen 
 
Oppvisningsklassar; Utanom konkurransen vert det køyrt barne/oppvisningsklassar 6-12 år, sjå siste side. 
 Lørdag; Knattar 50cc 6-7 år, knattar 65cc 8-10 år 
 
Tidtakarutstyr: Alle deltakerar i konkurrerande klassar (frå 85 cc 11-12 år)  må bruke MX transponer 

(oransje) og følge NMFs retningslinjer og krav til bruk og plassering av transponder.  
 
Innsjekk/teknisk: Underskrift påmeldinger, betaling startavgift og kontroll av medlemskort og lisens.  Kontroll 

av konkurransekjøretøy bevis fra 85ccm 13år. 
 Teknisk kontroll av alle sykler, brynje og hjelm. 

 
Banegodkjenning; Juryleiar går gjennom  banen saman med arrangøren  før stemnet.  Endeleg 

banegodkjenning med førarrepresentant til stades vert fredag kl 1900. 
 
Overnatting;  

Ved overnatting i campingvogn, bubil, buss eller anna SKAL; 
- køyrety vere plassert med minst 3 meter mellom kvarandre 
- alle overnattingsbilar/vogner o.l. må ha brannsløkkingsapparat 
 

Førarmøte: Alle under 16 år stiller med føresette på førermøtet. 
 
Premieutdeling: 1/3 av antal startande vert premierte men minst 3 i kvar klasse.  
 
Vestlandsmester: Poeng i klassene f.o.m. MX85 11-12år og oppover, tel på sammenlagt listen over fem løp i 

Vestlandsmesterskapet. Dei 8 beste heatene teller sammenlagt for ”Vestlandsmester” 
listen. Kun førere som kjører for en klubb i Region Vest får sammenlagt poeng  på denne 
listen. (Standard poengfordeling etter hvert heat, førere fra andre regioner blir tatt ut av 
denne listen og teller ikke slik at kun vestlandsførere blir rangert fortløpende)    
Liste legges ut på www.bomlocross.com 
 

Beste klubb: Poeng i klassene f.o.m. MX85 13-15år og oppover, teller på sammenlagt listen over fem 
løp i Vestlandsmesterskapet. Dei 5 beste plaseringane tel i kvar klasse sammenlagt for 
”Beste klubb” listen.  

 
Uttak landsfinale; Alle dei fem løpene i VM tel for uttak til ein klasse i Lands Cup finalen. Det er ikkje høve til 

å kjøre to klassar i sjølve Lands Cup finalen.  

OBS.- Ein kvalifiserer seg i den ”lågaste klassen” ein stiller i hvis ein stiller i fleire klassar 
med unntak av MX1/3 og MX2. Der kan ein  sjølv velge klasse ein ynsker å kjøre i 
landsfinale, da ein kan stille i begge klasser under løpa i Vestlandsmesterskapet  

 Det blir uttak i følgende klasser: MX85 13-15år, MX2 Junior, Old Boys 34+, MX1/3, MX2. 
 Liste legges ut på www.bomlocross.com 

 Førerens klubb er ansvarlig for samlet påmelding til Landsfinalen. 



   
 

Startplassering; Det skal trekkast om rekkefølge før innkjøring til grinda ved første heat i klasse 10-12 år. 
Påfølgende heat velges etter plassering i forrige heat. 

 For teljande klassar vert det plassering/val startposisjon etter resultat tidstrening 
 
Tidsplan; Tidsplan er ikkje bindane før den er lagt ut på klubben sine heimesider. 
                                        (Tidsplan kan endres fram til fredag 14. August se nettside) 
  
 
Gjennomføring; Om meir enn 20 påmelde i ein klasse innan påmeldingsfrist, vert det oppdelt i flere heat 

avhengeg av antall startgrindar. 
 Kvar førar køyrer totalt;  trening + to heat (20 min + 2 runder) Ved fleire enn 20 førerar i ein 

klasse, blir klassen delt i flere grupper med A , B og event C heat. Heat inndeling ut fra 
rundetider på tidskval. 15 beste rundetider kjører to A-heat. 15 neste, to B-heat osv.  Ved 
færre enn 15 førere vil det bli kjørt to heat med poengsystem som i NM.  

  
Få deltagere  
i ein klasse Om mindre enn 10 deltakerar  påmeldt i ein klasse vil det bli vurdert om klassen skal 

køyrast saman med annan klasse.  
 
Stille i depot;  Det skal være ro i depot, dvs. ingen start eller køyring av deltakarkjøretøy: 
 Fredag etter kl 2100 
 Lørdag etter kl 1800 
 Søndag før kl 0800 og mellom kl 1100 og 1200. 
 Det skal være stille i depot mellom 23:00 og 06:00. 
 Om dette ikkje vert respektert vert ein utelukka frå deltaking i konkurransen. 
 
Støymåling; Ein kan ta stikkprøvar av kjøretøy på teknisk kontroll m.o.t. støykrav. 
 
Rusmiddel; Då dette er eit familiearrangement minner me om forbod mot rusmiddel på baneområdet 

og i depot under stevnet. Dette og i samråd med NIF reglement. 
 
Til/frå; Me ber deltakerane vise god  trafikkultur på offentleg veg til/frå stevnet. 
 For transport av konkurransekjøretøy skal vegtrafikklova fylgjast. 
 

Løpet vert avvikla etter NMF sitt ”Nasjonalt løpsreglement” (NLR), spesialreglement for , 
forskrift for barneidrett, medisinsk reglement, samt desse tilleggsreglar godkjent av NMF 
sin motocross-komite. 

 
 

         
 

OPPVISNINGSKLASSAR/BARN 6-12 ÅR LØRDAG 
 
Utanom konkurransen vert det køyrt oppvisningsklassar.  
Påmelding etter same regler som konkurrerande klasser, dette kun for å ha oversikt på 
antall startende og navn på fører og foresatt. 
Disse blir delt inn i 50ccm 6-8 år og 65ccm 8-10 år. Klasseinndelingen her kan tilpasses i 
samråd med foresatte, ut fra førerens egenskaper i henhold til mestring av sykkel.  
Knatteførere må ha microlisens eller barnelisens. 
Det er ingen startavgift i oppvisningsklasser, men alle som kjører må betale 100,- i 
baneleie.  
Alle som starter i oppvisningsklasser får deltakerpokal, som blir utdelt før premieutdelingen. 
Alle påmeldinger skal signeres av fører og foresatt, som også må stille på 
informasjonsmøte.  
Knatteførere på 5år har muligheit til å delta på trening, ta kontakt for nærmare avtale. 
 
Det er ingen tidtaking eller rundetelling i oppvisningsklasser. 
Knattecross 6-7 år kjører 10 minutt i hver omgang,  
Knattecross 8-10 år kjører 10minutter + 2 runder  
Knatter 50ccm 6-7år kjører på knattebanen. 
Knatter 65ccm 8-10år  kjører halve den store banen og kan starte på grind. 

 
Velkomne til VM! 



   
Stevneleiar 

Vedlegg; tidsplan 
 
 
 
 
 
Veiledningstekst 
Alle konkurranser, oppvisningen/showet arrangeres i full overensstemmelse med FIMs Sporting Code (SC), NMFs nasjonale 
løpsreglement (NLR), grenens spesialreglement (SR), samt disse tilleggsregler som er godkjent av NMF.  
 
Stevneleder og sikkerhetsansvarlig skal være tilstede fra treningen starter til aktiviteten er gjennomført og avsluttet.    
NMF vurderer i hvert enkelt tilfelle om NMFs representant skal være tilstede eller ikke.  
Ved NM, NC og større åpne løp skal det være en tremannsjury. Ved regionsløp og mindre åpne løp holder det med 
enmannsjury. Ved åpne løp skal juryleder ha minimum jury A kompetanse.  
Vi minner om at man ikke kan sette stikkprøvekontroll i TR. En arrangør er ansvarlig for å kontrollere eller ha kontroll på alle 
kjøretøy og dette kan ikke gjøres ved stikkprøvekontroll. Men man kan foreta kontrollen f.eks. ved framkjøring til første trening. 
For statusløp som NM og NC og regionsmesterskap skal alle kontrolleres på teknisk kontroll på vanlig måte.  
Vi minner om at arrangøren skal avsette en person til jurysekretær som ikke skal ha andre oppgaver under løpets gang.  
 
På alle statusløp som NM, NC og Nordisk så skal klubbens logo være med. Send med klubbens logo som en liten JPG 
fil sammen med tilleggsreglene første gang dere sender de inn til NMF. 
 
Klasser = Øvelser og klasser 
I TR skal korrekt beskrivelse av Øvelser og klasser (se grenens regler) føres inn. Dette skal også stemme overens med 
hva som står i terminlisten (søkt om). Se også listen under over kombinasjon av øvelser og klasser.  
 

Medisinske regler og innføring i TR 
Medisinsk reglement beskriver minimumskravet til sanitet. Før på hvilke krav som kreves i forhold til status og nivå på 
arrangementet. Se Medisinske reglement for hva som kreves i henhold til statusen på løpet. 
P =  4   A = 3   U =3  
 
Godkjenningsprosedyre 
Alle konkurranser, oppvisninger, show og demonstrasjoner med trialsykkel må ha tilleggsregler godkjent av NMF. 
Tilleggsreglene skal være NMF* i hende senest 60 dager (løp) og 30 dager (oppvisninger og lignende) før 
arrangementsdato. Først når tilleggsreglene er godkjent utsteder NMF arrangementsnummer. Arrangementsnummer 
fra NMF er nødvendig for at arrangementet skal kunne godkjennes av politimyndighet.  
 
TR godkjennes av leder Einar Samuelsen og nestleder Jan Hennum, sammen med sportskonsulenten for MX. 
 
Arrangør fyller ut tilleggsreglenes samt eventuelt tidsskjema og sender disse innen tidsfristen til NMF på 
nmf@motorsportforbundet.no  
 
Juryleder og Grenansvarlig kontrollerer, korrigerer eller supplerer opplysningene og videresender tilleggsreglene til NMFs 
administrasjon for kontroll, godkjenning og tildeling av arrangementsnummer. 
 
Godkjente tilleggsregler sendes deretter fra administrasjonen til 

• Arrangør (klubbens e-post og eventuelt andre oppgitte e-post til stevneleder, stevnesekretær og andre som klubben 
har oppgitt eller som har sendt inn TR til NMF). 

• Juryleder og jurymedlem 
• Grenansvarlig 
• NMFs informasjonskonsulent for publisering på NMFs nettsider 

 

Fylles ut av grenansvarlig 

Fyll inn juryleder og/eller grenansvarligs navn 

Tilleggsreglene mottatt        dato       

Tileggsreglene er Kontrollert  Korrigert  Supplert  

Tilleggsreglene videresendt NMF            dato       
 

Fylles ut av NMF saksbehandler 
Kommer 
NMF stempel 
og sig 



   
Sverre Grytnes 

Tilleggsreglene mottatt         dato       

Tileggsreglene er godkjent       dato       Arrangementsnummer       

Tilleggsreglene videresendt        dato       
 



   
Bruk av word skjema  
NMF har bygget opp skjema i word skjema. Skjema er låst, men dersom dere ønsker å låse opp dette så kan dere gjøre det for å 
legge inn ekstra linjer eller tilpasse.  
Feltene i skjema tilpasser seg automatisk i forhold til størrelsen når dere skriver inn i feltet. Dere kan bruke linjeskift for å få 
ny linje eller skrive inn så flytter feltet seg annerledes. Prøv ut og gjør dette slik dere ønsker og gjør skjema så ryddig og pent 
som mulig.  Får dere problemer kan dere også beskrive hva dere eventuelt ikke får til og sende dette til NMF.  
 
Låse opp skjema. 
Gå inn på vis, velg verktøylinjer og deretter skjemaer. Når dere får opp skjemalinjen så er det en hengelås helt til høyre. Denne 
bruker dere til å låse opp og låse igjen skjema. I Word 2007 finner dere dette på ”se gjennom”. 
 
Klasser = Øvelser og klasser 
I TR skal korrekt beskrivelse av Øvelser og klasser (se grenens regler) føres inn. Dette skal også stemme overens med 
hva som står i terminlisten (søkt om). Se også listen under over kombinasjon av øvelser og klasser.  
 
NIF og NMFs bruker datasystemet Klubben Online (KO), som alle klubber skal søke om løp innen 1. juni for statusløp for 
motorsykkelgrenene og 1. oktober for øvrige løp, til å legge inn alle løp i NMFs terminliste. Det er viktig at klubbene søker 
innen tidsfristene og samtidig legger inn riktige øvelser og klasser. Nedenfor finner dere riktige kombinasjon av øvelser og 
klasser (der det er mulig å lage slike kombinasjoner).  
 
Motocross 
Øvelser Klasser 
MX 1 Fra det år man fyller 16 år 
MX 2 Fra det år man fyller 14 år 
MX 2 junior Fra det år man fyller 14 til og med det år man fyller 18 år 
MX 3 Fra det år man fyller 16 år 
MX 85 Fra det år man fyller 13 år 
MX 85 barn Fra det år man fyller 11 til og med det år man fyller 13 år 
MX barn Skal føres inn hvilke inndelinger som benyttes. Se forskrifter for barneidrett for å 

se hvilke kombinasjoner som er tillett i hvilke status og region. 
  
Supermotard 
Øvelser Klasser 
  
  
ATV Cross 
Øvelser Klasser 
  
  
ATV Supermotard 
Øvelser Klasser 
  
ATV Enduro 
Øvelser Klasser 
  
  
 
 


