
  

PPååmmeellddiinnggsssskkjjeemmaa    
                            SSkkaall  sseennddeess  ttiill  aarrrraannggøørrkklluubbbb!!  

                       

E-post: nmf@motorsportforbundet.no      Web: www.motorsportforbundet.no  
 

 

Skjemaet er tilpasset vinduskonvolutt når de sendes til arrangøren 

Arrangør:  Grimstad Trialklubb MAU    

Adresse: Østerskogen, Østerhus gtkmau@gmail.com 
 
Postnr.: 4877 

 
Poststed: Grimstad 

  

 
Stevnested: Østerhus 

  
Status: Region Sør Cup 

 
Stevnedato: 31.08.13 

 

 
Navn:  

 Fødselsdato:  

 
Adresse:  

  

 
Post nr.:  

 
Poststed: 

E-mail adresse   

 
Telefon privat:  

 
Telefon arbeid:   

 

Transponder nr.: 

 
Klubb:  

  
Lisens nr.:  

 
Sykkelmerke:  

 
Sylindervolum:  

 
Slaglengde/boring: 

 
Klasse:  

  
Start nr.: 

Jeg erklærer med dette at jeg kjenner reglementene i NMF og at jeg vil rette 
meg etter disse samt tilleggsreglene for løpet. Jeg godtar at protest- og 
appellsaker skal håndteres etter bestemmelsene i NMF og FIM, og ikke bringes 
inn for det ordinære rettsapparat. 
 

Jeg bekrefter som ledsager og foresatt (eller i foresattes sted), at jeg har 
gjennomgått lisensopplæringens teoretiske del og dermed er innforstått med de 
regler som gjelder for konkurransekjøring. 

 

Utøverens signatur Ansvarlig ledsagers underskrift for deltakere under 16 år 
 

Klipp her: Denne delen skal sendes tilbake til føreren slik at han/hun har denne minimum 3 dager før løpet. 

Startbekreftelse / avbudsmelding 
Skjemaet er tilpasset vinduskonvolutt når de sendes tilbake til den som er påmeldt 

 

 
Navn:  

 
Sylindervolum Klasse:  

 
Fødselsdato:  

 
Adresse:  

  

 
Post nr.: 

 
Poststed:  

E-mail adresse   

 
Sykkelmerke:  

 
Slaglengde/boring:  

 
Start nr.: 

 

Arrangøren har sjekket påmeldingsskjema og ber føreren fylle ut opplysningsfeltene som er merket med X: 

Føreren leverer slippen i innsjekken ferdig utfylt: 
 

Dersom du som deltaker ikke kan delta, skal dette skjemaet sendes tilbake til arrangøren. Signert skjema skal foreligge hos arrangøren siste 
arbeidsdag før løpet. Dersom avbud må meldes så sent at skjemaet sannsynligvis ikke vil nå frem til arrangøren før løpet, plikter du som deltaker å 
ringe avbudstelefonnummeret som står oppført i TR eller er nevnt her.  Husk å be om navn eller referanse på mottakere av telefonisk avbud. I 
tillegg skal denne delen av skjemaet sendes arrangøren. Alle som ikke melder avbud slik det her er beskrevet, vil bli ilagt bot etter gjeldende satser. 
 
 

Avbudstelefon:                             (Se også tilleggsreglene) 

Jeg melder med dette avbud (signer på linjen over) 
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