NMK’s LANDSFINALE BILCROSS 2021 (VETERAN 2020).
Søknadsfrist er 15. september 2019.
Søknad legges inn på nett under www.nmk.no/ LEGG INN LINK
Etter at søknaden er lagt inn skal man motta en bekreftelse fra
NMK/HK, men skulle ikke det skje MÅ man ta kontakt og sjekke opp.
Søknadsskjema:

Vi ønsker å arrangere:
Bilcross

Stipulert dato

Ønsker sett
kryss

Bilcross

Stipulert dato

Mai/juni 2021
Veteran Mai/juni 2020
Veteran
Junior
31.7.2021
Damer
14.8.2021
Senior
28.8.2021
Dato for LF Veteran avtales nærmere, men sett gjerne inn forslag.

Ønsker sett
kryss

FAKTAOPPLYSNINGER MÅ FYLLES UT OG LEGGES VED I SØKNADEN.
KLUBBEN DRIFTES ETTER NMK’S VEDTEKTER: JA/NEI
Klubb
Epost klubb
Antall medlemmer
Kontaktperson
Epost og tlf kontaktperson
Webside (fungerende)
Webside oppdateres før, under og etter
arrangement
Dato for godkjent årsmøte
Andre grener i klubben
Søknaden er forankret i
bilgruppa/styret/årsmøtet/annet
Bane (navn på arena)
Bane godkjent dato/Bane godkjent til dato
Tekst
Plass i depotet
Antall biler i heat
innledende omganger
Antall biler i finalene.
Antall bud luker
Løpsavgift til NMK iht.
Landsmøtevedtak 2019
Publikum og parkering

Veteran
100

Dame
100

Junior
150

Senior
150

8->
10.000

5->
15.000

10 ->
35.000

14 ->
60.000

Vurdere

Vurdere

Ca. 1000-2500
personer
400 personer

Ca. 1000-2500
personer
500 personer

Sosialt, bankett eller
Valgfritt
250 personer
annet!
Fyll inn og sett inn kommentarer ved avvik.
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LEGG VED EN SØKNAD SOM FOR KLARER LITT OM ARRANGEMENTET.
PUNKTER DEN BØR INNEHOLDE:
1. Klubben må vise til normal og sunn drift over tid
a. Litt historie, tidligere arrangement med mer.
b. Legg ved 5 bilder fra banen og tidligere løp.
c. Nye planer for anlegget som skal gjøres før arrangementet
2. Førere
a. Tilby førerne treningskjøring på banen fredag før Landsfinalen.
b. Godkjent bane for bane for Bilcross.
3. Løpsgjennomføring
a. Plan for markedsføring, sørge for profilering både før, under og etter løpet.
b. Forslag til foreløpig tidsplan og gjennomføring.
4. Publikum
a. Ha god plass til publikum og tilgang på gode parkeringsmuligheter.
b. Tilgang til vann og sanitæranlegg.
c. Overnattingsmuligheter i nærområdene rundt baneanlegget.
5. Bankett eller annet arrangement
a. Utdyp hva du ønsker å arrangere - bankett eller annet?
b. Planlegging av bespisning, premieutdeling og underholdning.
c. Ønsker dere ikke bankett er det viktig med godt planlagt premieutdeling.
Diverse informasjon:
Oppdatering om planlegging og samarbeid med NMK’s Hastighetskomite under forberedelsene, samt
 ”Delta” under forberedelser og gjennomføring av Landsfinalen 2020.
 Startkontingent i samråd med HK - skal inkludere førers inngang på banketten.
 Approbasjonsavgift til NBF belastes arrangørklubben.
 Det inngås en arrangøravtale mellom NMK og arrangørklubben.
 Arrangør av Landsfinalene 2020/2021 offentliggjøres på NMK’s Sportsmøte 2019.
 Søker må være tilstede og komme på møte for Landsfinalearrangører søndag under
Sportsmøtet 2019.
NMK’s Hastighetskomite kan innhente flere opplysninger og gis rett til innsyn og rådgivning før under
og etter arrangementet.
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