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Outboardklubben 
Inviterer til 

BÅTRCE. 
      
 
 
 
                     
  



 

 

 
Arrangør   Outboardklubben 
    Po.box 1941, Vika 
    0125 Oslo. 
    E-mail: styret@outboardklubben.com 
 
Kontaktperson:  Pål Eriksen, mobil +47 923 53 687 
    E-mail: paal.eriksen@nlsracing.no 
 
 
Klasser    GT 15, GT 30, TC 
 
Alder 13 år  
Reglement    UIM, NMF Nasjonale regler 
Bane     GT30, TC  : 1400  m 
    GT 15   : 1000  m 
     
Start     UIM $307 
Depot     Kun 1 henger pr båt I depot. 
    ALLE biler må parkeres på anvvist parkeringsplass. 
     
Sjøsetting   2 kraner i depot. 
 
Forsikring   I henhold til NA regler. 
Bøyer     NOK 2000,- blir fakturert, eller betales kontant. 
Reklame Arrangør forbeholder seg retten til å kunne sette på 

arrangementets sponsorer på båtene. 
Protest Protesten må være skriftlig å må leveres innen 60 minutter etter 

at resultatet er offisielt.  
Protest koster. 2000.- 

Påmelding  Rundbane GT15 500,- TC 1500,- andre 1000,- 
Bensin     Kan kjøpes på den lokale bensin stasjonen. 
 
Premiering  Premier til første, andre og tredde plassen samt plaketter til 

resterende 
Force majeure Arrangøresn forbholder seg retten til å endre bane, tids skjema, 

start rekefølge eller kanselere løpet om Force majeure skule 
forekomme 

 
Påmelding på NMF sin web side før 15. Juli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racehotel  Scandic Park Sandefjord 

mailto:styret@outboardklubben.com
mailto:paal.eriksen@nlsracing.no
http://www.songembf.com/


 

 

 Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord. 
 Tlf. +4733447400 
  
 
 
Andre hoteller  Sandefjord Motorhotell 33489060 
 Holms Motell 33 19 24 80 - 97 06 04 61 
 
Camping/Leiligheter  Langeby Camping 

911 35 112 / post@langeby.no 
 
Sjøbakken Camping 
412 11 632 
 
Furulund Kro  
33363800  
furulundkro.no 
 
eller booking.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:post@langeby.no
https://www.booking.com/searchresults.no.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNYBGiqAYgBAZgBHcIBCndpbmRvd3MgMTDIAQzYAQPoAQGSAgF5qAID;sid=9b1727546de8fdbf73509e74be0a6a34;checkin_monthday=08&checkin_year_month=2018-06&checkout_monthday=10&checkout_year_month=2018-06&dest_id=-277110&dest_type=city&from_history=1&group_adults=4&group_children=0&highlighted_hotels=3455808&lsuihh=1&no_rooms=2&si=ad&si=ai&si=ci&si=co&si=di&si=la&si=re&;sh_position=1


 

 

Bane rundbane: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Time schedule: 
 
Til info: Revidert tidsskjema kommer om ferger starter opp igjen før løps dato. 
 

     
Lør 15/8     
 07:00 09:00 Innsjekk alle klasser  
 07:00 09:00 Teknisk alle klasser  
 09:00 09:30 Førermøte  
 10:00  Trening GT15 (timing hele treningen)  
 10:20  Trening GT30 

 10:40  Trening TC 

 11:00  PAUSE/F1 2 seter 

 
   

 
 12:00  Heat 1 GT15  
 12:20  Heat 1 GT30  
 12:40  Heat 1 TC  
 13:00  Heat 2 GT15  
 13:20  Heat 2 GT30  
 13:40  Heat 2 TC  
 14:00  PAUSE/F1 2 seter  
 15:00  Heat 3 GT15  
 15:20  Heat 3 GT30  
 15:40  Heat 3 TC  
 16:00  Heat 4 GT15  
 16:20  Heat 4 GT30  
 16:40  Heat 4 TC  

 
Premieutdeling rett etter målgang TC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Funksjon Stilling Status 
Race ledelse OOD Per Christian Skoglund 
  ASS OOD  
  Sikrings sjef Petter Weel 
  Tidtagning/resultatservice TBA 
 Start brygge Daniel Andersen 
 Start lys Stian Haugan 
  UIM 307.2 Live Gulbrandsen 
Depot Depotsjef Petter Andersen 
  Heising/veing Stian Gulliksen 
      
Sikring Resque team Cristopher Darin Moen  
  Ambulanse 1hjelp.no 
  Banesjef/vaktbåtleder Rune Andersen 
    
      
Teknisk Teknisk kontroll Daniel Andersen 
    
      
Jury Jury 3 mann Jarle Hagane 
      
Sekretariat Sekretær Mona, Angelica 
  Kasserer   
      
PA/samband PA og lyd arena Frode Sørensen 
  Speaker  
      
Premiering 
Sosialt 

Premie utdeling Live Gulbrandsen, Eline Stenersen, Nikolai Letterud 

  
      
Media Presse ansvarlig  
      
Rekruttering Ansvarlig for stand og visning  Live Gulbrandsen(OK’s ungdom) 

 



SMITTEVERN P
REGELVERK OG RETNINGSLINJER 

GJELDENDE FRA APRIL 2020



MÅLSETTINGEN ER Å 
GJENNOMFØRE LØP UTEN 
RISIKO FOR SMITTE. DA ER 
DIN ANSVARSBEVISSHET OG 
INNSATS AVGJØRENDE!



BBestemmelser for smittevern
Generelle regler og retningslinjer for alle aktive utøvere i 

Dette regelverket og retningslinjene vil kunne oppleves som unødvendig strenge og firkantet, men 
det er laget for at vi skal kunne avvikle løp uten smitterisiko. 
Med pågående korona-epidemi er hele samfunnet i en ekstraordinær situasjon, og porten må
også bidra til å få koronasituasjonen under kontroll. Det er viktig at hver og én er sitt 
samfunnsansvar bevisst, og vi må alle bidra til å unngå å spre smitte mellom oss mennesker. 
I denne perioden må vi venne oss til å anse  som en ren «arbeidsplass». Den sosiale
arenaen hvor vi sammen skal dele store sportslige opplevelser med våre venner
kommer tilbake når koronapandemien er under kontroll. 
Regelverket og retningslinjene vil kunne oppdateres underveis på bakgrunn av eventuelle 
endringer i rådene fra helsemyndighetene. I tillegg kan det være lokale restriksjoner ut over 
disse retningslinjene på den enkelte .



FFør du ankommer 
Det tillates kun person per . Hvem som skal følge  skal meldes fra til  senest kl. 12.00 dagen før
stevnet.  fører navnelister over personer som skal ankomme  område, og kun de som har meldt ankomst vil
kunne få komme inn i .

Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema. Alle som skal ankomme  må levere egenerklæring via e-post til 
administrasjon eller i porten til . Du leverer nytt skjema for hver gang du besøker . Skjema for egenerklæring finner
du på www. .

Alle som ankommer  skal bekrefte sin identitet med ID.  vil sjekkes opp mot besøkslister. Ha derfor ID klart når du
ankommer .

Transport til må foregå med så lav smitterisiko som mulig. Unngå fellestransporter og unødige stopp på veien til .

Aktive utøvere skal begrense inne på område. Derfor anmodes aktive utøvere å .



PPå banen
Alle løp avholdes uten publikum og fellesarealene er stengt. Dette gjelder også i 

Alle som befinner seg i  skal holde minimum 2 meters avstand. Det er totalforbud mot gruppering av mennesker.

Alle som oppholder seg i  er ansvarlig for å følge helsemyndighetenes råd for smittevern. Det henges opp plakater med viktig
informasjon om dette. 

 nummer finnes på tildelt oppst .

 skal skifte klær/kjøreutstyr i bil eller , og skal benytte hansker. Ved hver nye ekvipasje som  er i kontakt med skal 
foreta skift av hansker. 



Smittevernombud

 har fungerende smittevernombud  
i . Smittevernombudet er ansvarlig for at  
aktiviteten i  foregår etter gjeldende  
bestemmelser. 

sjef/smittevernombud kan innstille til  om  
strykning av  fra løp dersom  

/  bryter  smittevernregler.  
Det samme gjelder for



på banens 
område

 vil i forbindelse med
løpsdager kun være åpne for nødvendig personell. 
De  må derfor varsle  i forkant av stevnet (senest
kl. 12 hverdag før løpsdag) hvilket personell som skal 
være til stede i forbindelse med løpsdag.



 sørger 
for gode fasiliteter i 
henhold til smittevern

• Jevnlig renhold av sanitæranlegg
• Hånddesinfeksjon og gode håndvaskfasiliteter
• Jevnlig renhold av utstyr 
• Vakthold for smittevern
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