
Velkommen 
Kurs for Juryaspiranter 



Presentasjon  

• Presentasjon av kursholder:  

 

• Presentasjon av deltagere 

 Navn - Klubb 

 Bakgrunn (bilsportsrelatert) 

 Hvilke forventninger har dere til kurset 



Program og praktisk informasjon 

• Har dere gjennomført E-læring? 

• Dette er et teorikurs som avsluttes med en skriftlig prøve 
(hjemmeoppgave), ved bestått prøve, kan dere søke om å bli aspirant 
jurymedlem (HASP / LASP). 

• Hovedtema: Generelle bestemmelser, regelverksforståelse, juryens 
forberedelser og arbeid, herunder protestbehandling, høringsmetodikk, 
beslutninger og rapporter. 

 

• Praktisk opplysninger: Varighet, pauser, lunsj. 

• Evaluering 

• Skriftlig prøve sendes av NBF direkte til den enkelte 



Forutsetninger for jurymedlem 

• At man er på nett 

• At man kan korrespondere på epost 

• At man har satt seg grundig inn i de reglement som gjelder for den type 
løp man skal være jury på. 

• Dette er kun et grunnleggende kurs og egenstudie er påkrevet 

• Må kjenne regelverkets oppbygging for å finne mer detaljer om nødvendig. 

 



GB 11.8 Juryens ansvar 

 

• Ikke ansvarlig for arrangementet 

• Alle jurymedlemmer skal være autoriserte (GB 11.8.3) 

• Fungere som en gruppe, under ledelse av juryleder. Navngitt i 
tilleggsreglene og startprogram 

• Juryleder er ansvarlig for møteplaner, referater , rapporter og at reglement 
blir respektert (vi tar opp igjen jurylederens ansvar helt til slutt) 

• Juryleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet (partall) 

• I tett kontakt med løpsleder/Race Director 

 



GB 11.9 Myndighet 

• Juryen har absolutt myndighet….. 

• Håndhevelse av ISR / NSR 

• Generelle bestemmelser 

• Regelverk for hastighet og landevei 

• Spesialreglement for konkurransen 

• Tilleggsregler 

• Deltagermeldinger 

 

GB 11.9.2 er en lang liste hva juryen kan innenfor sitt myndighetsområde 

 

 



www.bilsportboka.no 

Kan også lastes ned 
slik at den er tilgjengelig 
også der man ikke har 
nettilgang…… 

 

https://bilsportboka.no/ 

 

Det finnes søkefunksjon! 

(demonstrasjon) 

 
 

https://bilsportboka.no/
https://bilsportboka.no/


• Hvem jobber juryen for? 

 - NBF 

 - Utøverne (som helhet) 

 - Konkurransen(e), stevnet 

 - Sportens interesse som helhet 

 - Og hevet over alt – Sikkerhet – som alle er tjent med 



Regelverket 

• ISR (INTERNATIONAL SPORTING CODE) GB 1.2 

• NSR (Det Nasjonale Sportsreglement) GB 1.5 

 

• NSR består av Generelle bestemmelser, overordnet nasjonalt regelverk og 
samtlige spesialreglement for grener og klasser og gjelder for all bilsport i 
Norge. 

 

• Kjennskap til, og plikt til å følge regelverket GB 1.3 

 



GB 21 Definisjoner 

• Anmelder:…….som anmelder en bil for deltagelse i en konkurranse 

 

• Deltager: En fellesbetegnelse for personer som er akseptert i en 
konkurranse ……..og som har gyldig lisens. 

 

• Stevne: Et arrangement med flere konkurranser….. 

 

• Konkurranse: En bilsportsaktivitet med sitt eget resultat….. 

 

 



GB 3.5 Tilleggsregler 

• Regler og bestemmelser fastsatt av konkurransens sportskomité som 
gjelder for konkurransen i tillegg til ISR og NSR. 

 

• GB 3.6  Endring av tilleggsreglene? 

 

 

 

 



GB 12 Straffer 

• GB 12.2.3 Straffer besluttes av 
a) Konkurransens jury 
b) NBFs Domsutvalg (DU) 
c) NBFs Appelldomstol 

 

• GB 11.9.2 a 

Bestemme hvilken straff som skal gis 

Det betyr at juryen kan gi straffer som står i spesialreglementet i tillegg til 
eller i stedet for straffer som står i Generelle bestemmelser 

 

GB 12.2.4 Straffer besluttet av konkurransens jury eller DU står ved lag inntil 
endelig avgjort av Appelldomstolen. 

 

 



GB 12.5 Straffemåter 

• GB 12.5.1 Følgende straffer kan idømmes med økende strenghet i den orden de er 
oppført: 
a. Reprimande 
b. Bot 
c. Annullering av kvalifiseringsresultat 
d. Nedrykk i startposisjon 
e. Pålegg om å starte fra pitlane 
f. Tidstillegg 
g. Nedrykk på resultatlisten 
h. Pålegg om å kjøre gjennom pitlane 
i. Stop and Og med definert stopptid 
j.  Diskvalifikasjon 
k. Suspensjon 
l. Eksklusjon 

• GB 12.5.2 Straffene h. og i kan ikke appelleres. Det samme gjelder straffer som er 
spesifisert som inappellable i spesialreglementene 

 



Straffer fortsetter…. 

 

• GB 12.6.1 En jury kan innstille på suspensjon eller eksklusjon overfor DU. 

 

• GB 12.6.2 Ilagt straff skal meddeles deltageren skriftlig.  Tid for 
meddelelsen skal angis og kvitteres for av mottakeren. Juryen skal 
informere den som straffes om rettigheter, frister og regle 

 

• Husk også oppslagstavla, GB 11.9.4 

 



Straffer generelt 

 

• GB 12.5.4: undersøkelse MÅ gjøres før straff 

 

• GB 12.5.5: for Diskvalifikasjon, Suspensjon eller Eksklusjon må den det 
gjelder, innkalles og gis anledning til å gi sin egen fremstilling av saken. 

 

• Dette gjelder ikke bare for protest, men for enhver situasjon hvor 
Diskvalifikasjon, Suspensjon eller Eksklusjon er en potensiell straff 



Oppgave 

• Du skal være jury på et løp. 

 

• Hvordan forbereder du deg til dette? 



Forberedelser og lese 

 

 

 Invitasjon, tilleggsregler og startprogram og 

påse at de overensstemmer med regelverket 

 Alle gjeldende regelverk og husk oppdatering 

av pc/nettbrett 
 

Før løpet 



Forberedelser 

  Har dere alle oppdaterte skjemaer og 

rapporter? (juryleder) 

 Kontakt juryleder og eventuelt øvrige 

jurymedlemmer, når skal dere møtes 

 Spør om du kan få være med på juryleders 

dokumentkontroll og baneinspeksjon 

 Tidspunkt for første jurymøte 

 Kontakt med arrangør 

 Avtale eventuell overnatting 

 Reise  
 

Før løpet 



Løpshelgen 

 

Ankomst 

 Møt i god tid og meld deg i 

sekretariatet/innsjekk og oppsøk 

løpsleder 

 Oppsøk alle jurymedlemmer 

 Gjennomgå hele baneprotokollen med 

juryleder 

 Gjør deg kjent med arrangøren og 

anlegget 

 Observer teknisk kontroll og innsjekk  

 Bli med på baneinspeksjon 

 Bli med på planlegging av første 

jurymøte 
 



Juryens plassering 

Hvor bør juryen være plassert under 
konkurransen? 

 

Kan juryleder eller løpsleder bestemme at 
jurymedlemmer skal plasseres rundt om på 
banen? 

 

Hvordan planlegge juryens arbeid?   

Plassering 



Å så er konkurransen i 
gang………. 



Hendelser 

Undersøke 

Høring 

Vurdere 

Beslutte 

Bekjentgjøre 

Hendelse 

Rettferdig 

Uavhengig 

Habil 

Objektiv 



Hva betyr det å være……. 

• Rettferdig - overensstemmelse med moralske plikter og rettigheter, eller 
kan gi en passende straff om det er begått en urettferdighet mot en annen 
(gjenopprette ro og orden eller motsatt av urettferdig)  

• Uavhengig – selvstendig, ubundet, uforpliktet, fri til å bestemme (motsatt 
av avhengig) 

• Objektiv - saklig, upersonlig, upartisk, allmenngyldig oppfatning 

 (motsatte av subjektiv) 

• Habil - nært slektskap eller kjennskap, økonomisk, personlig vinning, tap 
eller ulempe, osv…(motsatt av inhabil)  

 

 



 
 GB 11.6 Habilitet 

• 11.6.1 Oppnevnte funksjonærer, seksjonsmedlemmer, medlemmer av DU 
og Appelldomstolen, samt NBFs president og styremedlemmer, må ikke 
innstille på eller ilegge straffer, fatte eller delta i beslutninger, eller avsi 
dommer i noen sak som har direkte betydning for lisensinnehavere, hvis 
det foreligger omstendigheter som kan være egnet til å svekke tilliten til 
deres habilitet eller uhildethet. 

 

• 11.6.2 Den enkelte plikter å vurdere egen habilitet før vedkommende 
deltar i behandlingen av slike saker. 

 



Behandle protester 

• Utøvere truer ofte med protest (en form for terapi) men protestene kommer 
ikke like ofte som trusselen. 

• Men vi ser bort fra prosedyrer i iveren etter å utøve rettferdighet og 
dermed blir kanskje feil gjort innimellom ?? 

• GB har klare linjer for protester, og selv om vi gjerne vil hjelpe er det viktig 
å følge regelverket for å få balanserte rettigheter for alle utøvere. 

 

  Bruk sjekkliste! 

 



GB 13.1 Rett til å protestere 

GB 13.1.1:  Det er kun lisensierte anmeldere som er akseptert i 
konkurransen som kan protestere. Anmelder kan gi skriftlig fullmakt til å 
opptre på sine vegne til en annen person i sitt team med de rettigheter og 
plikter dette medfører. 

• GB 9.2.1 Som nasjonal anmelderlisens gjelder internasjonal eller 
nasjonal personelig lisens innenfor den gren lisensen er utstedt for, 
herunder også vognlisens.  Det er krav om særskilt anmelderlisens i 
internasjonale løp. 

• Kun anmeldere som står på listen over påmeldte i en spesifikk 
konkurranse kan protestere på deltagere i den samme konkurransen. 

 



Jurybehandling (hendelse eller protest) 

 

Planlegging 

 Hva er våre rutiner og regler på området? Vær godt forberedt!! 
 Reglement  og skjemaer for juryens jobb 
 Ved protest 

Protestfrist 
Depositum for protest 

 Hva er situasjonen? 
 Avgrense det vi faktisk skal undersøke 

 Hvilke kilder kan gi oss mer informasjon? (løpsledelse, 
baneobservatører, andre deltagere) 

 Hvem skal være ordstyrer? 
 Hva er egentlig nødvendig og i hvilken rekkefølge? 

 Bør juryen eller enkeltmedlemmer selv ha observert? 
 Hvem skaffer effektivt det vi trenger. 

 



Behandle protester 

I praksis skjer vel følgende: 

Juryen mottar en protest (enten via løpsleder eller direkte) 

 

• Registrere mottatt protest med dato og tid (kopi til den som protesterer) 

• Sjekk at riktig beløp for depositum (protestgebyr) er vedlagt 

 



Behandle protester 

 Juryen studerer protesten og foretar deretter 

  nødvendige undersøkelser  

 

• Tekniske målinger, rundeprotokoller, hva som helst som kan være 
nyttig og nødvendig for å dokumentere hva som er skjedd 

• Informere og koordinere med arrangør i forhold til GB 13.8, f.eks. 
holde igjen resultatlister, premier osv 

  



GB 13.2 Grunnlag for protester 

• GB 13.2.1 En protest kan bli innlevert mot: 
–       Påmeldingen av en anmelder eller deltager 
–       Løpets lengde 
–       Et handicap 
–       Sammensetningen av heat eller finaler 
–       Feil, hendelser eller brudd på regelverket under en      
  konkurranse 
–       En bils uoverensstemmelse med regelverket 
–       Resultater som blir kunngjort 

 

 



Ugyldige protester - sjekk 

• Protestant er ikke en anmelder (GB 13.1.1) 

• Protesten er fra flere anmeldere (GB 13.1.2 og GB 13.7.3) 

• Protesten er fra en anmelder, men mot flere anmeldere (GB 13.7.2) 

• Ikke gyldig protest (GB 13.4.1), protest mot juryavgjørelse (appell) 

• Protest mot faktadommere (GB 13.7.1) 

• Protest fra en diskvalifisert deltager – Viktig: en som har trukket seg har lov 
til å protestere 

• Protest mot fakta som det ikke kan protesteres på i henhold til reglementet 

• Ikke overholdt tidsfristen for protest (GB 13.3) 

 

• Hvis juryen avgjør at protesten er ugyldig, må man skrive en beslutning på 
det og begrunne hva som er årsaken. 

 
 

 

 



Behandle protester / hendelser 

Høring 

• Dersom protesten er gyldig, bør involverte gis mulighet til å gi sin egen 
fremstilling av saken. Viktig å holde seg til innholdet i protesten da 
deltageren ofte prøver å avvike fra det som er saken 

• Høring av vitner og fremlegging av bevis bør skje med alle parter tilstede 

• Det kan være nødvendig med teknisk sjekk. 



Behandle protester / hendelser 

 I alle saker, juryen innkaller alle involverte parter  

(selv om deres første konklusjon er at protesten ikke er gyldig).  

 
• Så fort som mulig, med hele juryen tilstede 

• Juryen må forsikre seg om at alle parter har fått personlig innkalling 

• Partene kan ha med vitner 

• Hvis en part ikke møter kan juryen fatte uteblivelsesdom 



Før høring 

Det er alltid (minimum) 2 sider 

 

• Husk – Beslutninger påvirker ikke alltid bare den personen som kan ha 
brutt reglementet 

• En eller flere andre deltagere kan bli berørt av beslutningen 

• Involverte har alltid rett til en rettferdig og upartisk høring 

 

• Men; uavhengig av dette vil alle andre (deltagere, publikum, arrangør) 
også forvente at du vil følge reglene på en uavhengig og rettferdig måte 



Før høring 

OPPFATNING ER ALT 

• I prosessen må du ikke bare være åpensinnet – du må skape en 
atmosfære hvor dette ikke betviles hos noen av partene 

• Ikke skap en oppfatning av at juryen allerede har bestemt seg 

• Deltagerne må ikke bare gis en rettferdig høring og riktig prosess – de bør 
også ha den oppfatningen i etterkant (om mulig) 



Før høring 

• Vær forberedt! Forsikre deg om at du er kjent med alle bevis som 
foreligger. 

• Ordne juryrommet med nok stoler 

• Hvis det er to parter involvert, påse at begge parter er til tilstede og hører 
hva som blir sagt. Begge får da mulighet til å forsvare sin sak 

• Det bør ikke være «motstandere» mellom juryen og partene 

• Ta notater – disse er viktig når dere skal skrive beslutning 

• Høflighet og rettferdighet er overordnet 



Høring 

 

Oppstart 

 Presentere juryens medlemmer 
 Eventuelt andre til stede (unntakstilfelle) 
 Forklare bakgrunnen for at man er innkalt til 

juryen (vi har sett, det har kommet rapport, 
protest e.lign) 

 Rettigheter for deltageren (for mindreårige, 
SKAL ledsager være tilstede) 

 Vitner og bevis som vedrører saken 
 



Høringsteknikk 

 

Undersøkelse 

 Fri forklaring fra gjeldende deltager. Ta notater!! 
 Utfyllende spørsmål (åpen tilnærming) 

 Kan du forklare litt mer om… 
 Hva så, hørte eller følte du da… (minne og sannsynlig) 
 Er det andre ting du selv mener er viktig… 

 Kontrollerende spørsmål (mer konkret) 
 Kontroll av ting som mangler i det juryen trenger 

 Hva bør man konfronteres med jf. juryens skjønn?  
 Utløser dette endret forklaring? 
 Har vi allerede nok til å diskutere saken / ta en 

beslutning? 
 



Oppsummering av høringen 

 

Avslutte 

 Har vi forstått deg riktig? 
 Avslutning og informasjon til 

partene/deltagerne 
 Når beslutningen kommer 
 Takke for samarbeidet! 
 



Teknisk 

• GB 1.3.3 Dersom en bil ikke er i henhold til gjeldende teknisk regelverk, er 
det under straffeutmålingen ikke noe forsvar å hevde at feilen ikke har noe 
konkurransemessige fortrinn. 

• Hva betyr dette? 

• Rapport fra teknisk kontrollør inneholder fakta (målinger m.m.) Det er opp 
til juryen å bestemme om dette er brudd på reglementet eller ikke. 

• Hvilke typer av straff kan benyttes? 

 

 



Før endelig beslutning 

• Ikke stol kun på GB 

• Ikke glem at mesterskap kan ha eget cup-, sports- eller 
mesterskapsreglement ,samt teknisk reglement 

• Ikke glem spesialreglementene 

• Ikke glem (spesielt) reglement for kjøredisiplin 

• Ikke glem tilleggsreglene 

• Ikke glem eventuelle deltagermeldinger 

• Ikke glem Fair Race 

 



Beslutningen 

• Juryen diskuterer alene før det tas en beslutning 

• Alle i juryen skal ha en mening og gis mulighet til å uttrykke denne i 
juryrommet 

• MEN; det er bare en beslutning – ikke tillatt med avvikende beslutning. 

• Rapporter fra observatører m.m. betyr ikke nødvendigvis brudd på 
reglement 

• Enkelte spesialreglement har beskrivelse om straff. 

• Hvis det ikke er beskrevet en spesifikk straff, er det opp til juryen. 

• Det må skrives en beslutning 

 

 



Meddelelse av beslutning 

• Beslutningen skal begrunnes (spesifikk §/regel som ligger til grunn + tekst) 

• Beslutningen må meddeles (melding fra jury) for alle involverte parter, 
hvilke konsekvenser beslutningen medfører, husk signering og eventuell 
kvittering  

• Informer om eventuell mulighet til appell og tidsfrist 

• Beslutningen må henges opp på offisiell oppslagstavle med tidspunkt for 
beslutningen og publisering 

• Hvis vi følger denne prosessen slipper vi mest sannsynlig en appell som 
blir tatt til følge på grunn av prosedyrefeil 

 



Juryrapport 

 

Beslutning 

 Skrive juryrapport om behandlingen. SVÆRT VIKTIG! 
  Eget skjema for juryrapport 

 Må inneholde: 
Sakens fakta 
Parter som ble avhørt / undersøkelser som ble gjort 
Beslutning 
Hvilke regler er brutt 
Straff (hvis noen) 
Årsaken til beslutningen 
Årsaken til straffen 
Dato og klokkeslett for beslutning 

 Må signeres av alle i juryen 
 

juryrapport.pdf


Bot 

• Samme skjema som Melding fra løpsledelse/Jury (side 2) 

 

• Skal underskrives av anmelder. 

 

• Skjema sendes NBF første virkedag etter stevnet. NBF fakturerer og følger 
opp innbetalingen 

 



Ytterligere straff (DU) 

 

Innstilling 

 Juryrapport-skjema  
 Vedlegg (melding fra jury/løpsledelse, 

signert mottatt) 
 Informere deltager om eventuell innstilling 

om ytterligere straff til Domsutvalget (DU) 
 Før en innstilling om straff til DU, må juryen 

ha benyttet sin egen ”verktøykasse” på 
stevnet først. 

 En innstilling må også inneholde hvilken 
straff som juryen anser som riktig (type og 
varighet) 

 



Appell 

 

Appell 

 Den beste måten å unngå appell er at juryen følger 
reglement, gjør gjennomtenkte beslutninger og 
dokumenterer disse nøye og korrekt 

 Men appell er ikke alltid unngåelig og Appelldomstolen 
skal ivareta rettighetene til utøverne, så være sikker på at 
du følger prosedyrene. 

 Mottatt innen en time 
 Signer med dato og klokkeslett for mottatt. Gi en kopi til 

appellanten 
 Jury trenger ikke å ta stilling til om appell er gyldig eller 

ikke 
 GB 15.2.3. Den som akter å appellere må: ……… 
  Minn spesielt om depositum, frist (96 timer) 
 



Appell 

Hvis du mottar varsel om appell 

• Sørg for å ivareta alle bevis, videoopptak, materiell, deler eller dokumenter 
som kan være relevante for appellbehandlingen. 

• Sørg for å sende rapporter og bevis til NBFs kontor snarest (juryleder) 

 

• Det er ikke din jobb å vurdere om appellen er gyldig eller ikke, dette 
vurderes av Appelldomstolen 



Behandle protester / hendelser 

Etter beslutning 

 

• Behold alle bevis og depositum til appellfristen er ute 

• Hvis protesten tas til følge, returner bevis og eventuelt depositum.  

• Signer resultatliste 



Behandle protester / hendelser 

Spesielle situasjoner 

• Det er mulig at en beslutning ikke kan tas på stedet, med en gang. 

• Bestemme tidspunkt for  en eventuell ny jurybehandling og meddel 
partene tidspunktet. GB 13.6.5 

 

• Det er også mulig at en slik behandling er nødvendig etter  GB 14 

• Andre tidspunkter for appellfrist kan settes av juryen GB 15.2.3.a 



Bruk av video og/eller andre elektroniske 
systemer 

GB 11.9.3:  …..Formatet skal være slik at en samlet jury samtidig skal kunne 
studere opptak av en hendelse. 

 

 

GB 11.14.2 …. Benyttes det elektronisk tidtaking er dette en faktaavgjørelse. 

 
 



Bilder eller video 

•Når en deltager kommer til dere med ett opptak fra in-board kamera, er det 
lurt å ha i bakhodet at det ofte ikke er hva som ses fra innsiden som gjelder, 
men hva som skjedde på utsiden av bilen, men det kan gi et godt bilde av 
hva føreren gjør 

•Kameraer kan gi et forvrengt bilde av sannheten 

•Kameraer med lang linse forkorter avstand slik at biler kan se ut som de er 
mye nærmere hverandre enn de virkelig er 

•Den beste informasjonen om relative avstand får man som oftest fra 
«oversiktsbilder» - lite tilgjengelig 

•Panorering og zooming endrer perspektivet, så avstander kan bli vanskelig 
å bedømme 

 



 

 

Å se er å tro….(?) 



Er fakta virkelig fakta? 

• Måten informasjonen er tolket på, presentert og filtrert kan vise korrekt 
eller falsk eller villende informasjon 

• Det er derfor viktig å forstå hvordan data er samlet inn og presentert når 
dere skal ta en beslutning 

• Enkelte funksjonærer er eksperter på sitt felt, men det de presenterer gjør 
det ikke til «informasjon» eller fakta før dere er komfortabel med måten det 
har blitt tolket på, presentert eller filtrert 

• Er måleinstrumentet pålitelig? Er det repeterbart? Finnes det protokoller 
for målene? 

• En regel er sammensatt av to parter, regelen som er skrevet – 
fortolkningen av teksten og måten det er målt på. 

• Er disse sammenfallende? 



§ 240. Kjøredisiplin på banen 
 

1. Kjøredisiplin 

a) I prinsippet velger den som ligger først spor og har dermed anledning til å benytte hele banens 
bredde. Det er imidlertid forbudt å skifte spor eller kurs gjentatte ganger på samme langside eller 
sving i den hensikt å stenge en annen deltager. 

b) Hvis to like hurtige biler ligger ved siden av hverandre ved inngangen til en sving, skal de 
respektere hverandres spor gjennom hele svingen. Hvorvidt det foreligger bevisst stenging eller 
ureglementert kjøring, avgjøres av juryen. 

c) En deltager som kan bli forbikjørt, må ikke hindre slik forbikjøring. Forbikjøring kan skje på begge 
sider, men på en slik måte at den ikke er til hinder for konkurrentene 

d) Straks en deltager blir tatt igjen med en runde, skal denne ved første mulighet la den raskere bilen 
passere. Hvis deltageren som blir innhentet øyensynlig unnlater å gjøre full bruk av sine speil, skal 
flaggpostene gi varsel ved å svinge det blå flagget for å indikere at en raskere deltager vil forbi. 
Enhver fører som ikke etterkommer varsling med blått flagg, skal rapporteres til juryen. 

 



§ 240. Kjøredisiplin fortsetter….. 

e) Direkte påkjøring av en konkurrent bak eller i sidene er forbudt. 

f) Det samme gjelder overlagt pressing av en bil utover banens kanter og andre unormale 
kursendringer. 

g) Deltagerne skal alltid bruke banen. For å unngå tvil: 

• de hvite stripene langs banen er ansett som del av banen mens kerbs ikke er det 

• en bil vil bli ansett som å ha forlatt banen dersom ingen del av bilen er i kontakt med banen 

 Skulle en bil av en eller annen grunn ha forlatt banen, kan deltageren kjøre innpå igjen.  Dette kan 
kun gjøres når det er sikkert, og uten å ha noen varig fordel. 

h) Gjentakende alvorlige feil, eller tilsynelatende manglende kontroll over bilen (slik som å kjøre av 
banen), skal rapporteres til juryen og kan medføre straff opp til diskvalifikasjon for den eller de 
deltagere det gjelder. 

 



Resultatlister 

 

Resultater 

 Kontrollere at alle straffer er fulgt opp på 
resultatlister (også viktig underveis) 
  Tidsstraffer 
  Diskvalifikasjoner 

 Forsikre dere om at foreløpig liste er hengt opp  
 Klokkeslett 

 Jury kan endre delresultater eller foreløpig liste 
dersom det oppdages feil (GB 11.9.2 h) 

 Signere alle nødvendige resultatlister etter 
protestfristen 

 



Resultatlister 

Det finnes som regel tre typer:  

• Delresultater 

• Foreløpige resultater  

• Endelige resultater (GB 13.8.6) 

  

 Både delresultater og foreløpige resultater kan endres flere ganger ved 
behov men da forutsettes det at det gis ny protestfrist. Når juryen har tatt 
sine beslutninger, undertegner de resultatlisten som da blir endelig. Denne 
kan det ikke protesteres på, men den kan appelleres. 

Se GB 21 Definisjoner 

 



Medisinsk rapport 

• Helt nødvendig å fylle ut alle poster 

• Viktig for forsikringsoppgjør 

• Egne kolonner for jury 

• Viktig for statistikk 

• Vi har en av de billigste forsikringer  

 

 

 

• Rapport 

 

https://bilsport.no/wp-content/uploads/2019/05/2019-Medisinsk-rapport.pdf


Løpets slutt 

 

Avslutning 

 Skrive kontrollrapport sammen med juryleder 
og rapporten skal undertegnes av alle i juryen, 
gjerne kopi til arrangør med en gang slik at 
arrangøren kan benytte den ved evaluering av 
stevnet. 

 Reiseregning. Vær etterrettelig! 
 



Juryleders ansvar / oppgaver 

 Sjekke baneregister, eventuelt ta kontakt med banegodkjenner og arrangør 

 Klargjøre aktuelle skjemaer, forhåndsutfylle dato, arrangør m. m. 

 Planlegge  juryens arbeid og jurymøter, lede dette og benytte møteplan for gjeldende løpskategori 

 Gjennomgå baneprotokoll: Tillatelser (grunneier, politi, vegvesen), forsikringer , arrangørlisens, banegodkjenning 
m/ eventuelle pålegg (kvittering?), instrukser, etc. 

 Baneinspeksjon 

 Samle all relevant informasjon: Tilleggsregler, deltagermeldinger, startlister, resultatlister, møtereferat, 
beslutninger, medisinsk rapport og eventuelle skadeskjemaer, kompetansebevis for medisinsk ansvarlig, 
miljørapport, billettregnskap, budregnskap, juryrapporter med eventuelle protester, straffer, beslutninger og 
meldinger om disse 

 Øvrige dokumenter som juryen har fått 

 Skrive kontrollrapport sammen med juryen (samtlige jurymedlemmer signerer) og levere kopi til arrangøren 

 Sende alle dokumenter og rapporter til NBF, helst med en gang, men senest innen 14 dager 

 Overordnet ansvar for at gjeldende regelverk følges og blir respektert 

 

 

 



Det er ikke alltid lett 

• Det kan være enormt press 

• Noen beslutninger må tas raskt men rettferdig 

• Noen, kanskje alle, vil bli gransket nøye av deltagere, media og supportere 

• Vi er alle menneskelige og gjør noen ganger feil 

• Derfor må dere være motstandsdyktige og ha tro på den prosessen dere 
har gjort 

• Spør alltid dere selv og dine kollegaer: «er vi rettferdig og er beslutninger i 
henhold til reglementet» 



Bilsport.no 

• Følg med på nettsiden og bruk den aktivt 

• Alle dommer fra DU / APLD publiseres – les dem 

• Mye nyttig å hente av rapporter, skjemaer m.m. 



Rettferdighetens vektskål 

• Vurder argumentene til den ene siden 

• Balanser disse med argumentene til 
den andre siden 

• Ta bort irrelevante argumenter og 
saker 

• Ignorer ekstern påvirkning og press 

• Ta en beslutning 



Evaluering er VIKTIG 

• Det er nødvendig med tilbakemeldinger for å ha mulighet til å 
vurdere hva som kan endres, hvis målet er å gi en best mulig 
opplevelse - både for deg selv og andre 

• Dere må evaluere meg, ved å fylle ut dette skjemaet og levere 
det  anonymt før dere går i dag. 

• Dere får en evaluering ved at besvarelsene deres rettes 

• Dere bør også evaluere deres egen innsats  - alltid 



Spørsmål? 

 
• Oppgaven /prøven dere får, består av mer enn 40 spørsmål. Den er ikke 

gjort på 1, 2, 3 så jeg anbefaler dere å starte med å løse oppgavene så 
snart dere mottar den på e-post. Oppgaven må besvares individuelt, 
elektronisk og innen fristen for å bli vurdert. 

• Send inn søknad om lisens sammen med besvarelsen 

 



Lykke til med oppgavene 

 

Takk for nå og vel hjem 


