Endags FUN-lisens
For å møte klubbers behov for rekruttering og testing av nye
arrangementsformer er det opprettet en lisens til alternative arrangementer, som
ikke faller innenfor hverken kategori trening eller fullverdig konkurranse.
Lisensen krever at man har et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb
og inneholder en enkel ulykkesforsikring. Lisensen er gyldig samme dag som
den blir løst og koster 460 kr. Lisensen kan nyttes et ubegrenset antall ganger,
men gir ingen preferanse eller kompetanse i forhold til å løse ordinær lisens.
Klubber som ønsker å bruke denne lisensen kan ta kontakt med NMF
administrasjonen og avtale bruk av denne lisensen.

Krav til bruk av lisens for MC og Snøscooter:
Bruk av denne lisensen er kun tillatt etter avtale med NMF, og følgende forhold
må være på plass for at det skal bli tillatt:
-

Arrangementet skal være registrert i iSonen.
Arrangementet skal ha stevneleder med stevnelederkompetanse
Det kreves at kjøretøyet er registrert og godkjent for alminnelig ferdsel
(hvite skilt, svarte skilt eller gule (militære) skilt) - ikke prøveskilt
Føreren skal ha alminnelig førerkort for vedkommende kjøretøy – dette
ivaretar et minimum av kompetanse
Fører må levere NMFs egenattest i innsjekk
Kjøretøyet skal kontrolleres i teknisk kontroll
Nødvendig personlig utrustning
Arrangementet kan ha maks to utøvere på banen samtidig – i separate
spor.
Stevnerapport skal sendes inn etter løp

Dette er ikke noe tilbud til barn eller tidlig ungdom, lisensen har 16 års
aldersgrense.

Krav til bruk av lisens for Båtsport:
Bruk av denne lisensen er kun tillatt etter avtale med NMF, og følgende forhold
må være på plass for at det skal bli tillatt:
-

Arrangementet skal være registrert i iSonen
Arrangementet skal ha stevneleder med stevnelederkompetanse
Føreren skal ha alminnelig båtførerbevis for vedkommende fartøy – dette
ivaretar et minimum av kompetanse
Fører må levere NMFs egenattest i innsjekk
Fartøyet skal kontrolleres i teknisk kontroll
Nødvendig personlig utrustning
Kan tillates massestart, men adskilt fra andre klasser
Stevnerapport skal sendes inn etter løp

Dette er ikke noe tilbud til barn eller tidlig ungdom, lisensen har 16 års
aldersgrense.

For spørsmål rundt lisensen kan man kontakte NMF,
nmf@nmfsport.no.

