
Velkommen !
Treningsansvarlig for Offroad-
grenene
- ansvar og plikter

Velkommen til kurs for treningsansvarlig i Offroad.
Her skal vi ta for oss hva som er viktig for dere som skal være treningsansvarlige å huske 
på. Hvilke regler som gjelder utover det, må dere selv lese i Bilsportboka.
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KRAV TIL TRENINGSANSVARLIG

• Minimum 18 år

•Ansvarlig ved trening (§ 269)

• Utstyr på og rundt banen/kjøreområdet

• Klargjøring av banen/kjøreområdet (§ 900)

•Førstehjelpsutstyr (se spesialreglementene for Offroad)

• Dokumentkontroll 

•Teknisk kontroll

•Førers sikkerhetsutstyr

For å være treningsansvarlig må man ha fylt 18 år, og ha god kjennskap til sporten. Dette 
er beskrevet i § 269-Bestemmelser om organisert trening/motordag/testing.
På treningsdagen er det viktig å være ute i god tid, slik at man har forsikret seg om at alt 
nødvendig materiell og all nødvendig dokumentasjon er på plass før treningen starter.
I § 900 finner dere Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Offroad
I spesialreglementene finner dere kravet til førstehjelpsutstyr.
Hva som skal sjekkes under dokumentkontrollen kommer vi tilbake til.
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UTSTYR VED TRENING

•Som beskrevet i spesialreglementene

•Brannslukkere

•Førstehjelpsutstyr, nakkekrage, båre

• Sperremateriell

•Skade / uhellsrapport

•Treningsprotokoll, baneprotokoll 

Alle spesialreglementene for Offroad finner dere på 
https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/

Det er viktig å sette seg inn i reglementene for de grenene man er treningsansvarlig for. 
Sørg for å ha de aktuelle reglementene lett tilgjengelig under trening. Husk at disse kan 
bli oppdatert underveis i året. Endringene som foretas i løpet av året, er i  Bilsportboka 
merket med blått.

Vi må alltid tenke sikkerhet. Det er derfor viktig at alt nødvendig sikkerhetsutstyr er 
tilgjengelig, at det er i orden og at det blir brukt.
Dere finner kravene til sikkerhetsutstyr i de forskjellige grenene i Spesialreglementene 
for Offroad.

Alle reglement fins på www.bilsportboka.no, i kapitlet Offroad
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• Alle baner med trening må ha en treningsprotokoll/baneprotokoll

Mal på https://bilsport.no/arrangorportal/trening/

TRENINGSPROTOKOLL

Viktige dokumenter i protokollen:
 Instruks for treningsansvarlig
 Innsjekkliste/treningsprotokoll
 Kontaktliste nøkkelpersoner
 Vaktliste for treningsansvarlig og teknisk kontrollør
 Nødvendig utstyr ved trening
 Banelisens med helårs treningsforsikring
 Tillatelse fra grunneier og/eller kommune til å kjøre 

på området.

Alle klubber som har trening skal ha oppdatert treningsprotokoll tilgjengelig. Den skal 
inneholde:
Instruks for treningsansvarlig
Innsjekkliste/Treningslister
Kontaktliste med klubbens nøkkelpersoner
Vaktliste for treningsansvarlige og tekniske kontrollører
Liste over nødvendig utstyr ved trening
Banelisens med helårs treningsforsikring fra NBF
Tillatelse fra kommune/grunneier til å kjøre i området

Mal for treningsprotokoll finner der i arrangørportalen på bilsport.no
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INSJEKKLISTE

Denne lista finner dere i 
Arrangørportalen på 
https://bilsport.no/skjemaer/innsjekk-
trening-offroad/

Her ser dere et eksempel på en innsjekkliste eller treningsprotokoll. Viktig at den er 
fullstendig utfylt. Det er viktig at det alltid er «tomme» treningslister tilgjengelig for den 
som skal være treningsansvarlig. Her føres alle data for de som skal trene inn. 
Det skal føres daterte treningslister for hver trening. Disse skal sendes NBF til e-post 
offroad@bilsport.no. Dette kan samles opp og gjøres en gang pr. måned for de klubber 
som har ofte trening. Man kan også sende inn lister etter hver trening.
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SKADERAPPORT

Medisinsk skaderapport finner dere i 
Arrangørportalen under Medisinsk på 
https://bilsport.no/arrangorportal/medisinsk/

Et av de dokumentene som skal være tilgjengelig under trening og løp, er Medisinsk 
Skaderapport. Den finner dere i arrangørportalen under medisinsk på bilsport.no. Alle 
uhell må rapporteres her, og sendes til NBF. 
Alle som har løst lisens og som deltar i løp eller trening godkjent av Bilsportforbundet 
er omfattet av en kollektiv ulykkesforsikring. Den medisinske skaderapporten blir  
arkivert hos Bilsportforbundet, og tas frem ved eventuelle henvendelser om 
skaden/uhellet, eller ved henvendelser fra IF. Da er det viktig å kunne dokumentere hvor, 
når og hvordan skaden oppsto. 
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INNSJEKK - LISENSKONTROLL

• Førerlisens – i Gnist

• Ledsagerlisens – i Gnist

• Medlemskort i klubb 

• Vognlisens – på vannmerket papir fra NBF

Pass på gyldighet !!!
(Lisenser og medlemskort er påført det årstallet de er gyldige for)

GNIST

Følgende dokumenter må sjekkes før trening:
 Førerlisens
 Ledsagerlisens dersom fører er under 18 år
 Medlemskort i den klubben som er påført lisensen
 Vognlisens
Det er samme krav til lisenser og medlemskort på trening som på løp.
Husk at man må ha gyldig medlemskort i den klubben som er påført førerlisensen for at 
lisensen skal være gyldig.
Førerlisenser og ledsagerlisenser ligger i Gnist. Flere organisasjoner har også sine 
medlemskort i Gnist. F.eks. FMK, NMK og AMCAR.
Vognlisenser er kun gyldig på vannmerket papir fra NBF.
Påse at lisenser og medlemskort er gyldige for inneværende år.
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ENGANGSLISENS

https://bilsport.no/wp-content/uploads/2021/02/Arangor-
info-Engangslisenser-Digitalt-oppdatert.pdf

https://www.bilsportlisens.no/produkt/trening-biltrial/
https://www.bilsportlisens.no/produkt/trening-terreng-
touring/

Engangslisens for trening kjøpes her:

Info om engangslisenser på bilsport.no:

De som ikke har helårs fører- og vognlisenser, kan trene med engangslisens. Det gjelder 
de som skal kjøre Biltrial og Terreng Touring. 
Deltagerne løser selv engangslisens på bilsportlisens.no.
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TRENINGSANSVARLIG

•Påse at det blir gjennomført teknisk 
kontroll før kjøretøyene slippes ut på 
kjøreområdet (§ 269 pkt. 4)

• Treningsansvarlig skal kunne betjene 
førstehjelpsutstyret

Treningsansvarlig må forsikre seg om at en teknisk kontrollør er til stede på treningen. 
Kontrolløren skal forsikre seg om at bilene er i forskriftsmessig stand før de slippes ut på 
kjørefeltet og at førernes sikkerhetsutstyr er etter reglementet. Tenk sikkerhet!

I tilfelle det skulle oppstå en skade, er det viktig at den som er treningsansvarlig kan 
betjene førstehjelpsutstyret. Om nødvendig må sykebil tilkalles.
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NØKKELPERSONER

Liste over nøkkelpersoner med telefon 
nr. må være tilgjengelig på banen:

Navn Telefon Mobil

Per Bilsport 23 05 45 00 977 10 350

Jonas Eng 24 06 07 03 657 26 333

Kari Trestakk 23 06 46 00 954 077 22

En liste over klubbens nøkkelpersoner skal ligge i treningsprotokollen. Det er viktig at 
den er lett tilgjengelig for den treningsansvarlige. Det kan være at man trenger å komme 
i kontakt med sentrale personer i klubben under en trening man er ansvarlig for.
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PERSONLIG SIKKERHETSUTSTYR

https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/ 

Hjelm
Hansker
Kjøredress
Balaklava
Kjøresko
Armstraps
Nakkekrage

Personlig sikkerhetsutstyr. Det er forskjellige krav til sikkerhetsutstyr i de ulike grenene 
innen Offroad. Det er derfor viktig at dere har reglementene lett tilgjengelig.

Førers sikkerhetsutstyr kan være: 
• Hjelm-ulike krav og spesifikasjoner i de forskjellige grenene
• Hansker-gjelder ikke alle grener
• Kjøredress-gjelder ikke alle grener
• Balaklava-gjelder ikke alle grener
• Kjøresko-ikke alle grener
• Armstraps-ikke alle grener
• Nakkekrage-ikke alle grener

Dere finner kravene til sikkerhetsutstyr i de forskjellige grenene i Spesialreglementene 
for Offroad.
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•Ureglementert kjøring og oppførsel 
påtales 

• Ulykke – tilkall ambulanse/lege / politi

TRENING

Ureglementert kjøring og oppførsel tolereres ikke, og skal påtales!
Ved ureglementert kjøring eller oppførsel må den treningsansvarlige ta dette opp med 
vedkommende. Ved spesielt graverende tilfeller, eller hvis tilsnakk ikke hjelper, kan den 
treningsansvarlige bortvise utøveren og utøverens team fra treningsområdet. 
Ved ulykker: Tilkall ambulanse, lege, politi om nødvendig.
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Fair Race
Norges Bilsportforbunds grunnleggende verdier:

•Profesjonalitet
•Felleskap og Glede

•Respekt

https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/norsk-bilsports-verdigrunnlag/

Ren Bilsport
Sikkerhet
Integritet
Ærlighet
Lojalitet
Vennlighet
Relasjoner
Frivillighet

Vi må tilstrebe profesjonalitet i alle ledd – fra ansatte i NBF, tillitsvalgte, funksjonærer og 
utøvere.
Felleskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.
Alle skal bidra til å fremme felleskapet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Glede
Alle skal bidra til at alle trives og har det gøy og gjennom det vekker det din og andres 
interesse. Glede er de gode opplevelsene man får via bilsporten og samholdet sporten 
innbyr til.
Respekt
Ved også å tenke “Best utenfor banen” og “mer enn bare bilsport” kan vi oppnå både 
glede, felleskap og samhold, verdier som vil føre til gode resultater også på banen.
Alle som har tilknytning til bilsport skal behandles likt med rettferdighet og respekt, 
uansett kjønn, alder, etnisk opprinnelse, legning, handicap, politisk ståsted eller 
stilling innenfor forbundet.
Alle har like mye verdi. Alles synspunkter og oppfatning respekteres.
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OPPFØRSEL –
på banen, i depoet og serviceområdet

• Fair Race handler selvsagt om alt som skjer på banen/kjøreområdet. 

• Det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor selve banen. 

• Oppførselen vår er et uttrykk for de holdningene vi bærer med oss. 

• Der vil de gode holdningene knyttet til bilsport gi utslag i trygghet og god 
oppførsel også utenfor banen. 

• Det er dette som er vår arena, det er her vi som driver med bilsport har 
kontrollen, setter grenser og bestemmer hvordan vi skal ha det sammen. 

• Vi kan drive holdningsskapende arbeid og påvirke alle aktører til positiv 
adferd.

• Egne retningslinjer mot seksuell trakassering – varsle til 
varsling@bilsport.no

Seksuell trakassering MÅ ikke forekomme! NBF har de samme retningslinjene som 
Idrettsforbundet i slike saker.
Følgende retningslinjer gjelder:
1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling 
eller behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle 
orientering på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er 
avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas 
opp og avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle 
tjenester i retur.
10. Grip inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 
Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre med 
flere) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i 
organisasjonen/idrettsmiljøet.
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SØKNAD OM FUNKSJONÆRLISENS

Søknad om funksjonærlisens: https://bilsport.no/skjemaer/soknad-funksjonaerlisens/

Jeg forplikter meg til å ikke bruke doping 
eller forbudte metoder definert i 
dopinglisten til WADA eller i antidoping 
reglementet til FIA. Jeg forplikter meg til 
å akseptere og overholde ISR og NSR’s
bestemmelser, samt de tillegg som er gitt 
og gis av Norges Bilsportforbund. 
Betaling av lisensen gjelder som signatur 
på søknaden.
Husk at dere nå er en del av Norges 
Bilsportforbund og opptrer på vegne av 
forbundet.

Når dette kurset er bestått, kan dere søke om funksjonærlisens. Det gjør dere på 
bilsport.no. Klikk på Lisenser, og let frem søknad om funksjonærlisens. Dette gjelder 
både dere som skal ha funksjonærlisens for første gang, og dere som allerede har en 
funksjonærlisens som dere nå vil ha treningsansvarlig Offroad påført.

Med denne søknaden forplikter dere dere til å overholde det Internasjonale 
Bilsportreglementet (ISR)og det Nasjonale Bilsportreglementet (NSR), samt å ikke 
benytte dopingmidler. Betaling av lisensen gjelder som signatur på søknaden.

Som funksjonær for Norges Bilsportforbund er du en del av forbundet, og opptrer på 
vegne av det. Er det noe dere vil ta opp eller er uenig i, send en mail til 
offroad@bilsport.no. IKKE ta det i sosiale medier!

15



Lykke til som treningsansvarlig – og husk: 

NORSK BILSPORT-DET ER VI DET

Norges Bilsport Forbund Besøksadresse Postadresse 
Telefon: 23 05 45 00 Nils Hansens vei 8 Postboks 60 Bryn
Epost: info@bilsport.no 0667 Oslo 0611 Oslo

www.bilsport.no

Offroadseksjonen:
Epost: offroad@bilsport.no

Telefon: 959 08 465/23 05 45 00

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med treningene. Uten funksjonærer stopper 
bilsporten! Norsk Bilsport – det er vi det!
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