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Tilleggsregler 

 
Fylles ut elektronisk. 

Tilleggsregler skal sendes inn til NMF for godkjenning snarest mulig etter at man har søkt om konkurransen. I 
henhold til NKR skal de være godkjent og publisert senest 10 dager før konkurransen. Juryleder og eventuelt 

jurymedlem oppnevnt av NMF kan utelates dersom disse navnene ikke er kjent. Det er NMFs ansvar å oppnevne 
disse rollene. For alle andre konkurranser enn NM er det kun påkrevd med juryleder. 

Tilleggsreglene sendes til Norges Motorsportforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo.  
E post: nmf@nmfsport.no, Tlf: 21 02 90 00 

 
 

KONKURRANSEDATA 

Konkurransenavn NM i speed-enduro
  

Gren. Enduro 

Konkurransestatus NM Konkurransedato 26 og 27 juni 2021 

Konkurransested Rudskogen 
Motorsenter 

Arrangørklubb Borg mck 

Kontaktperson Harald Tufthaug E-post: Tufthaug@gmail.com 
 

FUNKSJONÆRER 

Juryleder: Svein Nilsen 

Jurymedlem (NMF):       
Jurymedlem (klubb): Anne Martinsen 
Stevneleder: Harald Tufthaug 
Ass. Stevneleder: Stig Hansen 
Tekn. kontrollant: Raymond Karlsen 
Stevnelege / 
sanitetsansvarlig: Oslo Resqueteam 

Medisinske koder P3 – A3 – U2 og U5 
 
 

KLASSER  

Klasse(r): Påmeldingsavgift Etteranmeldingsgebyr 

Senior klasse (Åpen) : fra 24 år 700 ingen 

Junior ( 16 – 23 år) 700 ingen 

Damer : fra 13 år 700 ingen 

*Åpen senior er NM-Klassene 
Senior og Veteran   
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PÅMELDING 

Påmelding åpner: 5. juni  

Etteranmelding gjelder fra: ingen 

Påmelding stenger: 23. juni 

Avbudsfrist Løpsdagen 
 

Tidsplan 

Depot åpner fredag 25. juni kl. 15:00 
Innsjekk fra fredag kl. 17.00 og lørdag fra kl. 08.00 
Teknisk kontroll fredag kl. 17.00 og lørdag fra kl. 08.00 
Førermøte avholdes kl. 09:00 for alle klasser 
Første jurymøte avholdes lørdag 26. juni kl. 10:00 
 
Første heat starter kl. 10:00 det blir løpende starttider på heatene utover lørdagen 
Det blir satt opp kvalifiseringsheat, semifinaler og b og c-finaler på lørdagen, og A finaler 
kjøres søndag. 
Semifinaler og b og c finaler kjøres lørdag mellom 17:00 og 19:00 (NRK gjør opptak av løp) 
A-finaler kjøres på Søndag mellom kl. 11.00 – 12.00 
 
Se skjematisk oppsett på heatene. Hvert heat er på 5 runder. Man kvalifiserer seg basert på 
egne løpstider.  
 
Premiering etter B og C finalene på lørdag og etter A finalene på søndag 

 
 

Særskilte regler for arrangement 

Arrangementet må til enhver tid tilpasses etter Coronasituasjonen og restriksjoner det 
medfører. Man må derfor være klar til å tilpasse seg raske endringer frem mot løpsdagen, og 
kanskje også på løpsdagene. Vi skal forsøke å holde dere oppdatert på e-post. Henvist plass 
depot avstand. 
 
Løpet arrangeres etter reglene for Superenduro. Starten foregår ved startgrind, som MX, og 
markeres ved 15 sekunder, 5 sekunder. Startgrinden faller 5-8 sekunder etter skilt med 5 
sekunder kommer opp. 
 
Litt om løpsformatet speed enduro. 
Det er ikke arrangert løp med dette formatet tidligere, og formatet må ikke sammenlignes 
med superenduro og baneanlegg for dette.  
Dette formatet er en mye lenger, enklere og rask bane med utplasserte hinderseksjoner. Det 
er en bane bygget for fart og action med god tv dekning i tilnærmet hele løypa. Ligner nok 
langt mer på speedcross enn superenduro i formatet.  
Formatet er tilpasset TV-vennlig presentasjon av Endurosporten  
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Annen informasjon 

For dere som ønsker å overnatte, kan dere gjerne gjøre dette i depoet vårt, men hvis man 
ønsker mer comfort i nærheten av anlegget kan man ta kontakt med Rudskogen Bed & 
breakfast på 922 28 614 
 
Myndighetenes og kommunens coronarestriksjoner gjelder også i depot. Ta med munnbind 
og antiback eller lignende til håndvask. 
 
Alle må oppholde seg på tilvist plass i depot og kun oppholde seg i tilvist kohort dersom det 
blir nødvendig med kohorter. NB HUSK AVSTANDSREGLER 
 
Det skal være ro i depot mellom kl. 23:00 og 08:00  
Leie av strøm kr 100,- 
Alle skal ha med brannslukningsapparat og miljømatte med seg på stevnet. 
Det er ikke mulig å leie transponder av arrangør. 
 
 
 
 
 

Rudskogen 1.juni 2021            Harald Tufthaug 

Sted, dato  Stevneleders underskrift 
 
 

Tilleggsregler godkjent 16.06.2021


