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Dette dokumentet inneholder konkurranseregler for 4X4 4 Fun. 

I dokumentet finner du kun de spesifikke konkurransereglene for sporten. 
Formålet med denne forskrift er å fastsette et regelverk som gjelder pr 

organisering og gjennomføring av stevner i Norge.  
Dersom disse reglene ikke følges kan alle som organiserer eller deltar i en 

konkurranse bli straffet. 
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 4x4 4-fun 

Reglement for Arrangører.  

1. Benevnelse  

1.1. 4x4 4-fun er kjøretrening i enkelt terreng og ment som forberedelse til Trial konkurranser. 

1.2. Ferdighetsprøver kan gjennomføres, regler for disse prøvene skal være forhåndsgodkjent av Motorsport Norge. 

1.3. All kjøring skal foregå i moderat hastighet. 

1.4. Uaktsom kjøring skal påtales og vil med gjentagelse medføre utestengelse fra arrangementet. 

 

2. Banekrav  

2.1. Kjøreområdet skal på forhånd godkjennes av Motorsport Norge. 

2.2. Skriftlig tillatelse fra baneeier/grunneier skal kunne fremvises.  

2.2. Traséer som benyttes skal ha liten risiko for velt. 

2.3. Eventuelt publikum skal plasseres minst 6 m fra kjøretrasé som benyttes. 

 

3. Deltaker  

3.1. Fører skal ha gyldig førerkort klasse B (se 3.1.1. for øvelses kjøring). 

3.1.1. Øvelses kjøring med ledsager tillates for fører som har fylt 16 år og har gjennomført trafikalt  grunnkurs.  

Ledsager må ha fylt 25 år og ha hatt førerkort klasse B sammenhengene siste 5 år.  

3.2.  Samtlige deltakere skal ha gyldig førerlisens, engangslisens kan tegnes hos arrangør. 

 

4. Tidtaking  

4.1.  Ingen form for hastighetskonkurranse tillates. 

 

5. Sanitet og Redningstjeneste  

5.1. Ved større arrangement skal sanitet (f.eks. Røde Kors Hjelpekorps) være til stede. 

5.2. Deltager plikter å medbringe tauestropp og min. 2 kg brannslukker i kjøretøyet. 

 

6. Teknisk Kontroll  

6.1.  Alle kjøretøy skal tilfredsstille kravene i Teknisk reglement for 4x4 4-fun og være godkjent i  teknisk kontroll 

før kjøring på området.  

 

7. Førermøte  

7.1.  Et enkelt førermøte skal gjennomføres før kjøring.  Samtlige deltakere skal gjøres kjent med  gjeldende regler 

for kjøreområdet.  

 

8. Funksjonærer  

8.1.  Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til Motorsport Norge.  

8.2.  Arrangementsleder skal ha gyldig funksjonærlisens utstedt av Motorsport Norge. 

8.3. Arrangementsleder sørger for å ha nødvendig mannskap for sikker gjennomføring. 

 

 


