INNBYDELSE
KNA Halden
”VINTER CHALLENGE 2017”
Arrangør/lise

KNA Halden
Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, N – 1786 Halden
Telefon: KNA Halden V/ Terje Nilssen 69181847 / 906 21 848.
Arne Renstrøm: arner@halden.net

www.kna.no/halden eller www.fredrikstenchallenge.no
Løpets navn

KNA Halden Vinter Challenge 2017.
Løpet inngår i NMT Trailer &Tipp Challenge‐cup 2017.
Løpet inngår også i KNA Mesterskapet i Challenge for fører og kartleser

Løpets art

Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp som
arrangeres i samsvar med Sportsreglement,
” Det Nasjonale Sportsreglement for Norge" og disse tilleggsregler.

Løpsdato

Lørdag, 04. MARS 2017.

Løpets lengde

ca.120km

Løpets
start/mål

Første bil starter kl. 12:00 og er i mål på FURULUND CAFE, 1798 AREMARK
ca. kl.16:00.

Generell
informasjon

Løpets total lengde er 120km. 6 pålitlighets etapper og 3
ferdighets etapper. (Væravhengig)Løpet går området rundt
Aremark - Marker, på kjente og ukjente veier. Årets løp har ingen
orienteringsetapper. Løpet kjøres etter kjørebok med tulipanpiler.
Premieutdeling er på FURULUND CAFE, 1798 AREMARK, middag er inkludert i
påmeldingsavgiften. Vi oppfordrer også nybegynnere til å stille til start.

Klasser

Det innbys til deltakelse i klassene A, B, C og Debutant (Se.§ 557b)
For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557

http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=64
Påmelding
eller via e-mail:
Arne Renstrøm: arner@halden.net

Påmeldingsavgif Påmeldingsavgift innbetales til konto 1030.11.56443
NOK 1.900,- innbetalt innen 27.februar 2017
NOK 2.100,- innbetalt etter 27.februar 2017
NOK 1.000,- for klasse C2 og utenlandske deltagere, innbetalt
Inkluderer:
Kjøreordre, kart, leie av GPS tracker, kaffe/te, rundstykke ved
Tilleggsregler

Er å finne på www.fredrikstenchallenge.no, www.kna halden.no og

Reglement

Se www.bilsport.no

Avlysning

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse løpet dersom det er færre
enn 20 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist, eller ved andre forhold,
grunnet force majeure.
Påmeldingsfrist: 27.februar 2017 kl. 24:00.
Etteranmeldelse godtas.

Avbud

Ved avbud meldt innen 27.februar tilbakebetales 100 % av
påmeldingsavgiften. Ved senere melding om avbud beholder
arrangøren 50% av påmeldingsavgiften, som dekker arrangørens
kostnader til forberedelse av løpet.

Veier

Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/
skogsveier av god standard.

Kart

Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.
Tilleggsreglene ligger på www.kna.no/halden og
www.fredrikstenchallenge.no. Fullstendig reglement finnes på

KNA HALDEN ØNSKER ALLE VEL MØTT!!
I samarbeid
med:

