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Treningsrutiner for begrenset trening for NMK Melhus 

Som arrangør vil vi forsikre oss om at alle som deltar på treningen er kjent med våre nye 

retningslinjer. Treningen er IKKE åpent for publikum. Familie og venner av utøverne får ikke 

være til stedet under trening.  

Utøverne blir møtt ved parkeringen for utdeling av depotplass og bommen vil forbli stengt 

under hele treningen.  

Det skal til enhver tid være minimum en meters avstand mellom alle personer, med unntak 

av husstandsmedlemmer. 

Trening foregår på tirsdager (ikke i skoleferien) kl.18.00-21.00.  

Øker treningsavgiften for medlem og ikkemedlem med 50 kr  

På grunn av koronasituasjonen får klubben ikke arrangert løpet på juni, dette fører til store 

økonomiske tap. Faste driftsutgifter påbeløper fortløpende. Vi ønsker å tilby utøverne ett 

flott preparert og vedlikeholdt anlegg, som igjen vil ha sin kostnad. Vi håper på forståelse for 

at treningsavgiften økes med kr 50 på allerede eksiterende treningsavgift og ber om at alle 

bidrar i en denne felles dugnad. Økningen gjelder kun for sesongen 2020.  

Forhåndspåmelding åpnes opp for alle. 

Det vil bli opprettet ett facebook arrangement før hver trening, hvor man trykker SKAL som 

indikerer at en er forhåndspåmeldt. 

Utover dette kan forhåndspåmelding sendes til Ronni Rønne,  ronnieronne@hotmail.com 

Bruk av engangslisens  

Forhåndspåmelding gjelder også salg av engangslisens.  

Innsjekk fyller ut all informasjon på lisensen.  

Betaling via VIPPS. 

Signering av lisensen skjer ved at utøver skriver navnet på klubb som arrangerer treningen 

og nummeret på lisensen som melding på vippsbetalingen. Ved slik betaling får utøver 

beskjed om at han bekrefter følgende: 

mailto:ronnieronne@hotmail.com


«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» 

Klubben arkiverer engangslisensene!! 

Utleie av klubb-biler eller MX-sykler med nødvendig kjørebekledning tillates ikke av 

sikkerhetsmessige og smittevernårsaker.  

Barn på trening-en voksenperson skal være til stedet som kan sørge for at aktiviteten utøves 

i samsvar med anbefalinger fra helsemyndigheter. Barn under myndighetsalder SKAL følges 

opp av husstandsmedlemmer, og disse må ha gyldig lisens som ledsager fra NBF/NMF 

Bilbanen: En fører pr.bil, MAX tre stk pr.team. 

MX-banen: En fører pr. sykkel, MAX tre stk. pr. team.  

Som utøver er du velkommen til trening dersom du: 

• Er frisk, ikke sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon som feber, 

sår hals, rennende nese, hoste eller har nedsatt allmenntilstand.  

• BIL: Er forhåndspåmeldt, har gyldig medlemskap, betalt førerlisens, vognlisens og 

evt. foresatt lisens.   

• MX: Er forhåndspåmeldt, har gyldig medlemskap og betalt lisens. (gjelder det 

barn under 16 år skal foresatt ha ledsagermedlemskap)  Se NMF for ny matrise 

vedrørende lisensordning, engangslisens er erstattet med «kom og prøv» lisens 

som varer i to måneder! 

 

Depot:  

Organiseres med en slik avstand mellom team/deltagere at alle personer kan holde 

minimum en meters avstand! 

Alle forhåndspåmeldte får hver sin depotplassering Fører får utdelt sin gruppe ved bommen, 

hvor fører kjører rett i depotplass. Gruppen kan være inndelt etter hvilket kjøretøy du kjører, 

eks. Crosskart, bilcross eller Rallycross. Dette er for å effektivisere treningen, slik at gruppen 

prøver å kjøre ned til startplata samlet, slik at vi prøver å unngå at EN crosskart kjører alene, 

så EN rallycrossbil osv. Starter og medhjelper skal prøve å samkjøre klasser ved start. 

Gjelder samme føringer for MX, hvor gruppene inndeles etter kubikk og/eller alder. 

Gruppene tildeles ved bommen og fører kjører rett i sin tildelte depotplass. 

Innsjekk:  

BIL: Innsjekk forblir både i sekreteriatet og hovedkiosk. Dette for å effektivisere innsjekk, 

samt overholde myndighetens krav om å holde en meter avstand. Antibac er plassert ved 

inngang frem og ved utgang bak! 

Kun betaling med kort eller VIPPS. Dokumenter/telefon skal IKKE berøres av andre enn eier. 



Anbefaler at kun fører med evt foresatt kommer til innsjekk! 

MX: Samtlige som er forhåndspåmeldt til kontaktperson (komite) og på forhånd innsjekket 

henvender seg direkte i sin depotplass.. Antibac er plassert i området. Skal benyttes før og 

etter trening. 

Teknisk kontroll (sjekk): 

Kontroll av sikkerhet skal prioriteres. Teknisk kontroll foretas i førers depotplass. Teknisk 

kontrollør skal benytte hansker. Utøver/foresatt må klargjøre kjøretøyet for kontroll på en 

slik måte i størst mulig grad slipper å ta på flater unødvendig. 

Det er særdeles viktig at fører/foresatt tar ekstra ansvar for eget sikkerhetsutstyr. 

Kontroll av støy VIL bli foretatt på banen.. 

Gjennomføring av trening: 

BIL: Gruppene prøver så godt det lar seg gjøre kjøre samlet ned til området teknisk 

sone/dekkoppvarming.  

Det skal aldri være med enn tre kjøretøy på plata for opprettholde myndighetenes krav om 

fem personer i en gruppe. Fører med foresatt regnes som husstandmedlemmer, men holder 

en meter avstand til andre. 

MX: Sikkerhetsansvarlig foretar eget førermøte om gjennomføring av trening ved innsjekk/i 

depot. 

Treningen bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. Vi kan ikke 

belaste helsevesenet unødig i disse tider. 

Det er ikke tillat å låne bort utstyr, verktøy og eller lignende. 

Antibac benyttes før og etter aktiviteten. 

Hovedkiosk er avstengt i det formål å benyttes som en oppholdsplass. Sanitæranlegget 

holdes åpent etter føringer gitt fra helsemyndighetene. Korona-dovettregler er utarbeidet, 

og ber samtlige om å følge disse. Egen sanitæransvarlig vil være til stede under treningen. 

Ber alle som kommer til anlegget om å følge de retningslinjene som er gitt oss av NBF, NMF 

og helsemyndigheter.  

Her gjelder det å bruke sunn fornuft, vise hensyn og respekt ovenfor våre funksjonærer og 

hverandre. 

 

Ha en strålende trening       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


