
                                         Startprogram
                         Smådølfestivalen  23-24 juli 2022

1 Arrangør
NMK Nore og Uvdal
3630 Rødberg
www.nmknu.com
Arrangørlisens: 55689

2 Konkurransen avholdes i samsvar med  Det Internasjonale 
Sportsreglement(ISR), og Det  Nasjonale Sportsreglement(NSR), samt løpets 
tilleggsregler.

3 Løpet avholdes lørdag og søndag  23-24 juli 2022 på Smådøl Motorsenter
Førermøte avholdes kl 0700 begge dager, og løpet starter kl 0800 både lørdag 
og søndag, ref deltagermelding 18/7-2022.

4. Depoet åpner torsdag 21 juli kl 1500- 2100, fredag 22 juli kl 1000 – 2200,
ref. deltagermelding 18/7- 2022

5 Teknisk kontroll
Fredag 22 juli kl 1500 -2130 i underetasjen på klubbhuset

6 Tidsplan – løpet starter kl 0800 begge dager og kjøres fortløpende.
Løpsleder legger inn nødvendige pauser for funksjonærer ,og til prepping av 
banen.

7 Vi minner om Sportity appen som er offisiell oppslagstavle.
Det vil som en service i tillegg bli hengt opp lister på gamle oppslagstavla ved 
nedre kiosk (i depoet)

8 Faktadommer alternativ spor lørdag : Vigdis Hegard
   Faktadommer alternativ spor søndag: Bjørn Larsen

9. Jury
Paul Erik Broz
Glenn Mellegård
Linn Kristin Sundet
Cathrine Schnoor

http://www.nmknu.com/


10 Deltagerkontakt
June Beathe Korsmo – tlf 468 34 870

11Premiering
Ihht tillggsreglene
Premieutdelingen vil finne sted på gamle startplata, like ved klubbhuset.

Sportskomiteen har lagt seg i selen i år, for virkelig å sette pris på dere 
deltagere.

* Heatseierpremier i alle omganger

* Vandrepokal i klassene BC senior, BC damer og Rallycross
3 napp i vandrepokalen så er den din til odel og eie. De utøverene som får årets 
pokal må selv sørge for navneplate og årstall, og ta den med på neste års arr. 
Evt. sørge for at den kommer på plass om vedkommende ikke stiller til start 
neste år.
Det legges kr 5000 i hver vandrepokal.

* Flotte gavepremier til alle på pallen.
Vi gjør ekstra stas på junior klassen, siden de ikke har vandrepokal.

Uvdal 20/7 -2022
Løpsleder Torill Karlsrud


