
Velkommen
Grunnkurs for tekniske kontrollører 2021



Hvem er vi ?

Presentasjon av 
Instruktør og kursdeltakere



Teknisk kontrollør

• Generelle bestemmelser 2.5 og 11.13
• Lisensiert av NBF
• Utstedes til personer medlem av organisasjon eller klubb 

tilsluttet NBF 
• Lisensierte forutsettes å kjenne ISR og NSR
• Rettigheter og plikter ovenfor NBF og alle utøvere
• Lojalitet til NSR og ISR



Nasjonal organisering



NBF's offisielle organ

• NBF sin egen nettside, www.bilsport.no
Her meddeles reglementsendringer,  presiseringer, kurs etc.



Bilsportboka.no
Alle reglement skal finnes her
Denne er oppdatert og gjelder



Reglement tilgjengelig

• All tar frem 
TLF

Åpne Nettleser:

Tast inn:
Bilsportboka.no



Reglement tilgjengelig

Del Legg 
til på 
din tlf

Bekreft 
legg til



Vognlisens

• Bilens identitetspapirer (denne aktuelle bil)
• Refereres til bilens Chassi nr.
• Vises fram på teknisk kontroll
• Årskontroll må være gjort ved fornying

• Unntatt Crosskart

• Anmerkninger rettes før neste løp §300.3B
• Hvis ikke skal lisensen inndras og sendes NBF

• Kan inndras ved store skader på bilen
• I så tilfelle må bilen ha ny årskontroll

• Ved tap/mistet lisens kreves ny årskontroll



Vognlisens BC 

Mangler føres på lisens her

Ved inndragning skriver dere på her 
før dere sender den inn til NBF



Vognlisens 

Mangler føres på lisens her

Ved inndragning skriver dere på her 
før dere sender den inn til NBF



§ 300.2 Homologeringspapirer

• Bilens ID-papirer 
(identifisering av biltypen)

• Anmelders ansvar
• Skal følge bilen ved alle typer løp 

(i de klasser det er krav om det)
• Er en detaljert beskrivelse av bilen, levert av produsent 

sammen med søknad til FIA om internasjonal klassing.
• Bilen skal være identisk med ID-papirene med unntak av tillatte 

endringer beskrevet i teknisk reglement for klassen
• Mangel på papirer kan gi startnekt



Påmeldingskort 

www.bilsport.no

Brukes på Teknisk
Kontroll

Instruer Løpssekretær til 
å sørge for underskrift 
før de kommer til 
Teknisk kontroll

http://www.bilsport.no/


Bilens tekniske stand, hvem har ansvaret?

• Teknisk sjef NBF?
• Seksjonsteknikere?
• Årskontrollører?
• Tekniske kontrollører?
• Alle utøvere? GB 9.12, 19.1 og §247

Hvem bør stå øverst?



Teknisk kontroll på løp

• Autorisert TKC + assistenter 
• Ferdig i god tid før førermøte §302.2a
• Sjekk lisenser for mangler.
• Tvil kommer ikke fører til gode!
• Plassen skal gi TK arbeidsro
• NB; etter bestått TKC kurs må du ha 4 løp som assistent før du 

kan være ansvarlig på løp 



Kontroll før løp

• Sikkerhetsmessige
• Konkurransemessige
• GB 1.3.3 Tekniske uregelmessigheter
• GB 10.4 Farlige Konstruksjoner
• § 231 Adm innsjekk/tekn kontroll
• § 300.3c Nektelse av start 
• § 301.2 Reklame
• § 307.K Startnummer



Utstyr teknisk kontroll - løp

• Bilsportboka/oppdatert iflg nettside.
• Bukk/grav
• Skyvelære/tommestokk/målebånd
• Støymåler/turteller
• Magnet
• Opplyst sted/lommelykt
• Dekkliste
• Brannslukker
• Skriveplass med værdekkning/tak



§ 303 Lydmåling/vektkontroll

• Er det behov?
• Krav til plass
• Godkjent utstyr
• Støygrense
• Strengere iflg §307.B

• Vektkontroll, Når?



Kontroll under løp

• GB 10.4 Farlige konstruksjoner
• GB 1.3.3 Tekniske uregelmessigheter
• GB 11.12 Ansvar, sammen med løpsleder

avklar før løpet med løpsleder hvem som har ansvar for hva
• §302 Rapportering



Parc Fermè

• Lukket parkering
• Alle finalister må sette bilen her
• Ikke lovlig å ”mekke” på bilen
• Ikke lovlig å oppholde seg i parc fermè
• Bestemmelsene gjelder fra målpassering
• Bilen tas ut etter beskjed fra løpsledelsen
• Vakthold



§302 A Etterkontroll

• Tas etter beslutning av løpsleder, jury og/eller NBF
• Deltaker er forpliktet til vederlagsfritt å demontere enklere deler 

og må stille mekaniker til disposisjon 
• Full kontroll kan kreves 

• Dette kan bli utført på stedet, eller bilen kan beslaglegges 
• Frakt og oppbevaring av bilen er arrangørens ansvar



Etterkontroll skjema

• Se bilsport.no



Personlig sikkerhetsutstyr

• Kreves for all trening og konkurranse
• Kontrolleres ved teknisk kontroll
• Utstyret skal være godkjent, helt, rent og vedlikeholdt

Se i Bilsportboken 
§ 304 og spesialreglement



Personlig sikkerhetsutstyr

• Hjelm
• Så lett som mulig
• Skal være uskadet og i henhold til 

reglene
• Det er forbudt å lakkere og sette 

klistremerker på hjelmen eller annen 
forandring.

• Kjøredress
• Av brannhemmende type, med 

merking for brennbarhetstest
• Hel overall, lukket ved hals og 

håndledd
• Kjøredressen skal sammen med 

skoene dekke ankelen

• Undertøy
• Brannhemmende (merket)
• I nasjonale løp er det et krav hvis man 

har 1-lags eller annen ikke FIA-
godkjent dress.

• Balaklava/ansiktsmaske
• Av brannhemmende materiale

• Kjøresko
• Av skinn eller annet brannhemmende 

materiale

• Hansker
• Av skinn eller annet brannhemmende 

materiale



Personlig sikkerhetsutstyr

• Sikkerhetsseler
• FIA godkjent (med aldersgrense i RC)
• 4-punkts seler i CK
• Festekroker er personlig (BC)

• Stol
• FIA-godkjent (ingen aldersgrense i BC 

og CK)
• Understell på stolen er personlig (BC)

• Brannslukningsapparat
• Min 1x6 kg egnet og lett tilgjengelig 

på egen depotplass
• Max 2 år fra siste kontrollmerking
• Skal være merket med førerens 

lisensnummer

• Ratt
• For BC er ratt personlig utstyr fra 

2017



Kontrollrekkefølge komponenter

Prioriteringsrekkefølge

SFI- Spec

FIA

Klasse 
reglement

Generelle 
tekniske 
regler

Originalt



§ 304.11 Beskyttelsesbur

• § 304.11.1. Definisjoner

• § 304.11.2. Spesifikasjoner

• § 304.11.3. Materialspesifikasjoner

• § 304.11.4. Homologert ASN/NBF

• § 304.11.5. FIA homologert

• § 304.11.6. Modifisert/reparert



GB 11.11. Juryens myndighetsområde

GB 11.11. Juryens myndighetsområde
Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i 
ISR, NSR, tilleggsregler og program. 
De skal avgjøre enhver tvist som måtte oppstå under en konkurranse med 
den begrensning som følger av dette reglements bestemmelser vedrørende 
adgang til appell (se §§ 100-103).

GB 10.4. Juryens tekniske vurderinger



Konkurransereglement

Husk at Konkuransereglement nesten alltid har punkt som
omhandler det teknisk.
Det kan være at konkuransen krever enhetshjul
Spesiell rutine for veiing.
Og andre krav som ikke er nevnt u Tekniske reglement.
Sett deg inn i hva som gjelder.



Verdier
Norges Bilsportforbunds grunnleggende verdier
• Ren Bilsport
• Sikkerhet
• Profesjonalitet
• Integritet
• Ærlighet
• Lojalitet
• Vennlighet
• Relasjoner
• Felleskap og Glede
• Frivillighet
• Respekt



Lykke til med din Bilsportaktivitet!

www.bilsport.no
Norges Bilsportforbund Besøksadresse Postadresse 
Telefon: 23 05 45 00 Nils Hansens vei 2 Postboks 60 Bryn
Epost: info@bilsport.no 0667 Oslo 0611 Oslo

mailto:info@bilsport.no
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