
     

                          Smådølfestivalen 2022
                    Førermelding nr 2

1. Anbud -  § 603 pkt 9 . Bestemmelser om anbud og salg.
Merk spesielt det som er endret i regelverket, merket med blått, og er endret 
iløpet av året.
Anbudsgiver skal betale til bileier “der og da” uten forsinkelser. Dersom 
anbudsgiver ikke kan betale med en gang, skal bilen trekkes på nytt.

2. Digitale Anbud - § 603 pkt 9.4.2
Merk spesielt det som er endret iløpet av året, merket med blått

3. NB! Her kommer brukerveiledningen på digital budgivning!

Brukerveiledning bcbud.no
1. Gå inn på bcbud.no

2. Gå inn på aktiv løp.

3. Her kommer alle bilene som er lagt ut for budgivning. Husk at junior bilene 
ikke blir lagt ut før etter finale oppsettet er klargjort. Biler som deles mellom 
senior og andre vil tydelig merkes med dette.

4. Her kan du legge inn de budene du ønsker både i antall og på forskjellige 
biler.

5. Gå til kasse der du fyller ut navn, epost og mobilnummer( dette gjør du bare 
første gangen). Dette er for å lage en brukerkonto på bcbud.no

6. Da blir du henvist til betalingsløsningen som klubben har, PayPal eller 
lignende.
Dersom du på forhånd lager en PayPal konto vil betalingen gå enklere.

7. Når betaling er gjennomført vil du få en kvittering på kjøpet av bud. Første 
gangen du gjør dette får du også en mail om din brukerkonto på bcbud.no

8. Denne skal du kunne bruke på alle klubber som er tilknyttet digitale bud på 
bcbud.no



Dersom du ikke får en epostbekreftelse sjekk først:

1. Sjekk at du har skrevet riktig epost adresse.

2. Sjekk din søppelpost mappe eller spam mappe.

3. Dersom du bruker en firmapostadresse kan bedriftens brannvegg hindre at du
får eposten. Bedriftens IT ansvarlig må i så fall åpne for mottak fra bcbud.no 
sitt domene.
Vi anbefaler å bruke en privat epostadresse.
.
Alt dette er å finne på www.bilsport.no under nyheter.

Uvdal 20/7 – 2022
Løpsleder Torill Karlsrud

http://www.bilsport.no/

