
KJÆRE FUNKSJONÆR, 

 

Tusen takk for at du stiller opp å gjøre det mulig å arrangere Norgesmesterskap i Rallycross her 

på Grenland Motorsenter. Dette ville ikke vært mulig å gjennomføre uten deres bidrag.  

 

Vi ønsker å komme med litt praktisk informasjon før løpet den 24.-25.juli på Grenland 

motorsenter.  

 

Tidsskjema ser slik ut:  

 

Fredag 23.Juli 

09.00 Depot åpner 

15.00 – 20.00 Sekretariatet åpnet 

15.00 – 21.00 Teknisk Kontroll 

21.00 Skriftlig førermøte blir sendt ut 

22.30 Depot stenger for innkjøring. (Unntak kan gjøres, gjennom avtale med 

depotansvarlig) 

Lørdag 24.Juli 

07.00 Depot åpner 

08.00 Trening klassevis 1x3 runder, jf. Pkt. 5.1 

10.00 Start 1.omgang 

Pause – mat til funksjonærer (45min) 

2.omgang fortløpende 

3.omgang fortløpende 

Søndag 25.Juli 

09.00 Start 4.omgang 

Pause – mat til funksjonærer (45min) 

Finaler fortløpende 

 

Endringer kan forekomme, men dette vil da informeres om fra speakerne.  

 

For oppmøte snakk med vedkommende som er hovedansvarlig innenfor ditt felt. Vi anbefaler 

alle og være til stede minst 30minutter før start, men for noen kan dette være tidligere hvis 

opplæring er nødvendig.  

 

Fredag vil det bli mulighet for funksjonærer som jobber kvelden å få mat fra 19.00. For å skape 

forutsigbarhet ønsker vi at de funksjonærene som ønsker dette melder i fra til Ingunn Solberg 

Hansen (986 82 755).  

 

Lørdag vil det bli laget frokostpakker som deles ut i funksjonærteltet ved dommertårnet. Her 

vil det også være mulig å hente en kopp med kaffe, vann eller juice. Til lunsj vil det bli servert 

hamburger og brus. Dette leveres ut fra de matansvarlige ved funksjonærtelt. Etter løpet vil det 

være muligheter for å få laget flere brødskiver som lages for deg før hjemreise.  Det vil også 

bli satt ut muligheter for frukt og annen enkel snacks funksjonærene kan ta med seg gjennom 



dagen. Utover dagen vil det også stekes vafler som kan hentes eller hvis nødvendig bli levert 

på post. På grunn av smittevern er det kun de matansvarlige som skal levere ut og håndtere 

maten før den leveres ut. Søndagen vil bestå av samme måltider og mulighet for samme 

snacksen.  

 

Vi ønsker også å minne om at vi som arrangører må fremstå som gode rollemodeller vedrørende 

COVID-19 tiltak. Derfor ønsker vi å minne om 1-meters regelen og at vi unngår all unødvendig 

kontakt med personer vi ikke er i kohorter med.  

  

 

Vi gleder oss masse og ser frem til å lage Norges beste rallycross løp sammen med dere   

 

 

 

 
 


