
 

 

Informasjon om påmelding til FIM-Rally 2023 i 
Spania  
 

• Skjemaene fylles ut tydelig med alt av nødvendige opplysninger på 
fører, sykkel og evt. passasjer. Fyll ut skjemaene på PC, eventuelt 
bruk BLOKKBOKSTAVER. Årets utgave er i redigerbart PDF-
format. Overnattings- og utflukts skjema fylles ut med navn og antall 
overnattinger i den kategorien som er valgt, ønskede utflukter, samt 
ankomst og avreisedato. Skjemaet har rubrikk for Meritum ID for de 
som har Meritum. ID-nummeret står på diplomet. 

• Alle skjemaene må underskrives av fører. 

• Skjemaene (Registration Form, Accomodation and optional 
excursions og T-skjortebestilling) og kopi av kvitteringen sendes 
samlet til: nmf@nmfsport.no eller via post til adresse: 
 
Norges Motorsportforbund 
Postboks 5000 
0840 Oslo 

 
E-post eller konvolutt merkes med FIM-Rally 2023. 
 
 

Påmeldingen må være NMF i hende senest 19. mars 2023.  
Vi må behandle og kvalitetssikre alle dokumenter, og alt skal være FIM i 
hende innen 10. april.  
 
Påmeldingsgebyret er: 

• Voksne / 2100 kroner 

• Barn mellom 8 og 12 år / 1050 kroner 

• Gratis for barn under 8 år 

• I tillegg kommer det et administrasjonsgebyr til NMF på 100 kroner 
per voksne og 50 kroner per barn i alderen 8-12 år. 

 
Huskeliste ved innbetaling: 

• Merk betalingen godt med navn på fører og FIM-Rally 2023 

• Innbetaling gjøres i sin helhet i norske kroner.  
 
Innbetaling skal være en sum av: 

• Påmeldingsgebyret til arrangør for hver enkelt påmeldt  

• Sum av overnatting og evt. påmeldte turer euro x 10,5 = NOK 

• Administrasjonsgebyr til NMF 

• Innbetaling for touringlisens og t-skjorter som er bestilt. Kun 
fører skal betale for touringlisens. 
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Påmeldingsgebyret, overnatting/turer samt t-skjorte som dere har bestilt i 
forbindelse med FIM-Rallyet på skjemaene, betales i sin helhet til NMF og 
vi videreformidler betaling og påmelding til arrangør.  
 
Ved innbetaling benyttes vårt kontonr: 1813.43.79347 
 
Hvis dere senere må melde avbud, så merk dere datoene i tilleggsreglene 
for hva dere kan få refundert av innbetalinger. 
 
Dere vil etter at påmeldingen er behandlet hos NMF motta bekreftelse på 
at dere er påmeldt til årets FIM-Rally i form av gjenpart/kopi av 
påmeldingsskjemaene. Normalt sender vi det sammen med T-skjortene. 
 
Oversikt over deltagere vil bli lagt ut på NMFs nettside etter at 
påmeldingsfristen er gått ut. 
 
Gjenparten av påmeldingsskjemaet må tas godt vare på når dere mottar 
dette da det skal vises frem ved innsjekk på rallyet. 
 
Vi registrerer fortløpende din klubb som tilsluttet NMF hvis den ikke 
står der fra før. De som ikke har egen klubb å føre opp på 
påmeldingen fører opp NMF Touring Klubb, med adresse Sognsveien 
75A, 0854 Oslo. De som oppgir egen klubb trenger ikke å føre opp 
NMF Touring Klubb i tillegg. 
 
Antall kilometer kjørestrekning skal oppgis med utgangspunkt i adressen til 
lokal klubb. Hvis du ikke oppgir lokal klubb vil utgangspunktet bli beregnet 
fra NMF Touring Klubb i Oslo. Er du i tvil om strekningen, så legges 
kjøreruten (uten omveier, fergedistanser, tog eller annen transport) i 
Google Maps til grunn for beregningen.  
 
Ved spørsmål, kontakt forbundskontoret på telefon 21 02 90 00, eller helst 
mail til nmf@nmfsport.no ved e-post vil du få et referansenummer #***** 
 
 
 
Klikk her for arrangementets offisielle hjemmeside. 
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