
Instruks for treningsansvarlig Formel-K 
NMK Haugaland 

 
Utarbeidet ihht § 705, Norges Bilsportforbund, Reglement for Formel K 

- Bestemmelser om organisert trening - 
 
 
1. Kun personer som har gjennomgått klubbkurs for å bli treningsansvarlig kan ha denne oppgaven. 
2. Ta i mot alle besøkende på en trivelig og hjelpsom måte. Svar på spørsmål du kan svare på og henvis 

videre når du er usikker. Ta i mot kontaktinnfo og gi dette videre til leder Frode Lie/ f.lie@online.no 
3. Treningen skal foregå onsdager fra 16.00 til 19.00, og lørdager i følge terminlisten fra 10.00 til 17.00. 

Utenom disse tider skal det avtales med klubben. Treningscadetti, cadetti, mini, Jr 60, Rotax og KF3 kan 
trene hele året. 

4. Treningsansvarlig åpner bom til depo og bane, bunkers, sekreteriat, klubbhus og toalettbygg før 
treningen starter. Lukker etter treningen er ferdig. HUSK TOALETTET! 

5. Det skal sjekkes om baneprotokollen inneholder alle banelisens, banegodkjenning, gjeldende tillatelser 
og forsikringer. 

6. Før trening skal banen inspiseres. Sjekk at langsiden ikke er åpen ved s-svingenes utløp, at snarvei over 
banetrasseen er sperret og at fartshinder er satt opp ved innkjøring fra bane til depo. Ikke lov å kjøre i 
parkeringsdepo! Sjekk at banen er i henhold til banegodkjenning og baneinstruks. 

7. Sjekk at sykebåre og førstehjelpskrin er på plass. Sett ut flagg og brannslukkere. 
8. Fyll ut treningsprotokoll. Før kjøring skal ALLE førere vise gyldig klubbmedlemskap, førerlisens og 

vognlisens. Førere under 18 år skal ha med ledsager som og skal vise lisens. Lisensierte 
utenlandske førere med utenlandsk pass kan delta på trening i Norge uten vognlisens. Dersom noe 
skulle skje med dem er det deres egen forsikring som gjelder. I slike tilfeller dekker NBF forsikringer kun 
3. mann. 

9. Engangslisens kan kun utstedes i den hensikt at en utøver skal kunne prøve en Go Kart. Engangslisens 
kan utstedes på banen for alle klasser iht. §714 og gjelder for både fører og Go Kart. Generell 
dispensasjon for øvre aldergrense i alle klasser ved bruk av engangslisens. De som løser engangslisens 
skal før kjøringen starter ha deltatt ved gjennomgang av flaggreglementet og bestemmelser om 
kjøredisiplin. Treningsansvarlig har ansvar for at slik opplæring blir gitt, og skal holde spesielt oppsyn 
med kjøringen. Utøveren og ledsager (for førere under 18 år) skal før kjøring gjennomgå en elementær 
kjøreopplæring. Under kjøring med engangslisens i trenings Cadetti skal det være kun en utøver på 
banen. Kjøringen skal overvåkes av treningsansvarlig (TRFK), instruktør (INFK), jurymedlem (JMA) eller 
juryleder (JLA) med gyldig lisens. 

10. Sjekk at treningsavgift er betalt. Hvis ikke ta i mot endagsbetaling á kr 200,- og legg samlet sum fra 
treningsdagen i lukket konvolutt sammen med evt kvitteringer fra engangslisenser. Påfør dagens dato og 
signer med eget navn. Konvolutten levers til kasserer Cecilie Storesund eller leder Frode Lie. Innholdet 
blir avstemt med det beløpet som er ført opp i treningsprotokollen ved gjevne mellomrom av kasserer. 

11. Foreta teknisk kontroll med særlig fokus på sikkerhet. Sjekk vekt, bremser, styring, hjul, bakfanger, 
kjededeksel og personlig utstyr ihht §711 kartsportboken. 

12. Trening skal foregå klassevis. Dersom det er hensiktsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig, kan klasser 
kjøres sammen avhengig av type førerlisens, etter følgende retningslinjer: 

 Klasser under 100ccm:  
 -Førere med Debutant-, Rekrutt-, Junior- og Trenings-lisens kan kjøre sammen 
 -Førere med Debutant-,Trenings- og Rekrutt Trenings-lisens kan kjøre sammen 
 Klasser over 100 ccm: 
 -Alle lisenstyper. 
13. For førere med Rekrutt Treningslisens skal førerens ledsager samtykke dersom Formel Cadetti skal 

kjøres sammen med andre klasser og/eller andre førerlisenstyper. 
14. Ureglementert kjøring skal påtales, ved gjentagelse skal fører forbys videre kjøring. 
15. Ved eventuell ulykke rekvireres ambulanse/lege via nødnummer. Prosedyre ved ulykke skal følges. 

Kontakt med media skal gå gjennom klubbens leder. 
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