
 

 

NMK Gardermoen ønsker velkommen til NM/NC Rallycross 

Rallycross junior Cup og NM ShortCar 

på Gardermoen Motorpark 28.-29. Mai 2016 

 
Speaker:  Ove A. Stuveseth og Terje Flåten 

 

Vaskeplass: Vaskeplass for bilene finnes i innerste delen av depotet, mot flystripa. 

 

Depotkiosken: Kiosk vil være åpen, fredag fra 14.00 til 20.30, lørdag fra 08:00 og søndag fra 10.00 til slutt. I tillegg vil 

det være kiosk i tårnet og grill på vollen under løpet lørdag og søndag. 

 
Sekretariatet: Sekretariatet vil være åpen fra fredag fra 15.00 til 20.30,  

lørdag fra 07.00-til slutt og søndag fra 09.00 til slutt. 

 

Depotsjef:  Johnny Gravseth tlf.: 90139817 

Vi ber om forståelse for at privatbiler og andre overnatter utenfor depoet. 

 NB! Depot åpner Fredag 27.5 kl. 09.00! Depotplass er 12 x 8 meter pr deltaker. Ytterligere depotplass 

må avtales med depotsjefen før ankomst og det koster 100,- ekstra pr. kvadratmeter. 

 

Miljø:   NMK Gardermoen ønsker at alle skal trives hos oss. Husk å ta ansvar for eget søppel. Spør oss gjerne

 om ekstra søppelsekker. Minner også om oljeoppsamlere som står plassert i depotet. Noe du vil kaste i 

 søppelcontainer, så finnes disse i nedre del av depotet.  

Miljøansvarlig: Ken Roger Tandberg, Tlf: 913 92 744  

 

Dusj:   Vi har dusjer tilgjengelig i depotet. Førere fra egen klubb kan benytte funksjonærdusjen på kveldstid for 

  å lette køene på de andre dusjene.  

 

Billetter:  Husk at alle funksjonærer, førere og andre bærer billettene på armen da dette letter jobben for våre 

  billettører/vakter. Husk også at det er viktig å ha på billett om du forlater området. Det vil bli kontroll til 



  tribunene, og i depotområdet. Vi vil at alle med kort kommer og får et bånd i sekretariatet eller av  

  vaktene. 

  Priser for publikum: pr dag kr. 200,-, helg kr. 300,- Barn under 12 år gratis 

  Fører kan bestille ekstra billetter hos løpssekretær, bc_jenta@hotmail.com til kr.:100,-. 

 

Butikk:  Butikk finnes ca 5 km. unna banen. Kjør i retning E6/Mc Donalds, men kjør rett frem i første rundkjøring 

  i stedet for ned mot E6. Når dere har kjørt gjennom et byggefelt, tar dere til venstre og da ligger Kiwi på 

  høyre hånd etter ca. 200 meter. Ønsker du flere forretninger kjører du ca. 2 km videre på samme vei, til 

  Jessheim sentrum. Et hyggelig handelssentrum. 

 

Beliggenhet:  Ringbanen v/Gardermoen Fra: Følg skilting til Oslo E6, sving av ved McDonalds/Quality Airport Hotel 

  ved nordre avkjøring til Jessheim. R35 Følg så skilting til motorbanen. Fra Oslo: Følg skilting til  

  Trondheim E6, sving av ved McDonalds/Quality Airport Hotel ved nordre avkjøring til Jessheim. R35. 

  Følg så skilting til motorbanen. GPS koordinater: 60.18864ºN, 11.13451º Ø 60º11’ 19.1º08´4.2”Ø. 

 

 

 

 

Husk at bilsporten består av en treenighet som alle er avhengig av hverandre og skal kjøre på 

samme lag for at bilsport skal kunne bestå:  

Utøver, Arrangør og Jury 
 


