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Innehold

•Årskontrollører utnevning og funksjon
•Holdninger 
•Sosiale medier
•Rutiner – eksisterende og nye
•HTP 
•Racing 
•Drifting
•Banedager
. 



Presentasjon

• Hvem er jeg?

• Hvem er du?



Reglement tilgjengelig

• All tar frem TLF

Åpne Nettleser:

Tast inn:
Bilsportboka.no



Reglement tilgjengelig

Del Legg 
til på 
din tlf

Bekreft 
legg til



Årskontrollør

• Utnevnes av klubbene (TKCÅ) (alle etter hvert)
• Klubbene forvalter sine årskontrollanter
• Ved skifte av klubb opphører funksjonen
• Kontrolleres av NBF
• Kritiseres av alle 
• Uten dere stopper Bilsport Norge
• En god årskontrollør hjelper andre



Årskontrollør

• TKCÅ = Bilcross, Rallycross, Shortcar, Crosskart
• TKR = Racing, Shortcar, Drifting
• TKL= Rally
• Hvordan bli årskontrollør?
• TKCÅ = Kurs TKC + 4 løp som ansvarlig på løp + klubb 

utnevning
• TKR/TKL= Kurs TKC+TKR(TKL) 



Holdninger

• Deres holdninger spres utover landet
• Deres jobb setter Bilsport Norges standard
• Deres nøyaktighet gjenspeiler bilene på løp.
• Deres holdning til regelverket påvirker alle.
• Jobben dere gjør er viktig derfor er holdningen deres også 

viktig.



Holdninger

• Fair race starter hos dere

• Holdninger til hverandre?
• Holdninger til førerne?
• Holdninger til NBF?



Sosiale medier



Rutiner NBF

• Fører sender inn dokumenter samlet inkl 
• Årskontroll til NBF info@bilsport.no, post eller fax 23054510
• NBF sjekker om bilen har hatt lisens.
• NBF sjekker om bilens chassinr stemmer med det som står på 

årskontroll
• NBF registrerer hvem som har foretatt årskontroll.

mailto:info@bilsport.no


Rutiner NBF

• NBF registrere adresse/endre
• Nedre del av Årskontroll skal fylles ut
• Årskontroller blir lagret på dato

Husk å bruke nye 
skjema.
Ta kontakt om tvil



Rutiner Årskontrollant

• Chassisnummer 
• «svenskebiler» 
• Biler uten chassinr (ombygging etc)
• Biler med flere chassinr

• Ved flytting skal det plasser på girtunnel bak girstang
• Årskontrollant overvåker dette
• Usikkerhet rundt chassinr ta kontakt Tommy eller Jan Egil



Rutiner 

• Biler med International lisens (Gullbok)
• Kun et utvalg av kontrollanter som skal utføre årskontroll på 

disse bilene. 
• Disse skal oppfylle alle internasjonale krav
• Må ha nasjonal vognlisens for å kjøre i Norge om man er 

Norsk. 



Rutiner

• Homologeringsdokumenter er førers ansvar. Disse skal sjekkes 
på årskontroll. 

• Uten disse dokumenter skal bilen kontrolleres iht. gjeldende 
regelverk.

• Deres ansvar som årskontrollør er å holde dere oppdatert på de 
regler som gjelder på det tidspunktet dere tar kontrollen.



Rutiner

• Hvor utføres årskontrollen? 
• Hva slags utstyr trenger du for å utføre en god årskontroll?
• Hva slags problemer støter dere på?
• Hvor lang tid bruker du på en årskontroll.



HTP= Historic Teknichal Passport

• Førstegangs utstedelse av en HTP gjøres kun av et fåtall 
personer.

• Denne prosessen er omfattende og styres i all hovedsak av Jan 
Egil, Kjetil Torbjørnsen og Vidar Østbråten

• Årskontroll av disse bilene må være på detalj nivå iht 
dokumentet som følger bilen.



Racing

• Norsk GT klasser
• Formula Basic
• Super Seven/RSR
• Shortcar
• Formel biler generelt
• Historisk Racing

• Klubbracingklasser:
• Corsa Italiana
• Porsche cup
• BMW Cup

• Internationale klasser:
• Porsce Supercup
• TCR
• GT4
• GT3

• OSV OSV



Drifting

• Klubbdrifting (engangslisens)
• Grasroot Drifting
• Drifting Pro 2
• Drifting Pro

• Internationale klasser:
• Formula D



Banedager

• Gatebiler
• Bastarder
• Racing Biler
• Spesial biler



Hvor finnes reglement?

• www.bilsport.no/reglement
• http://Fia.com
• Disse reglementene er offisielle og oppdaterte til enhver tid. 
• Andre nyttige nettsteder:
• https://www.scca.com/
• http://www.formulad.com/rulebook/
• http://www.sro-motorsports.com/

http://www.bilsport.no/reglement
http://fia.com/
https://www.scca.com/
http://www.formulad.com/rulebook/
http://www.sro-motorsports.com/


Ferdig
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