
 

 

Til  

NMK Lofoten, NMK Hålogaland, NMK Harstad, NMK Midt Troms, NMK Bardu, 

NMK Dyrøy, NMK Tromsø. 
 

Vi fortsetter å bygge på suksessen rundt Bakkeløpet og vil utvide årets program med ett bilcrossløp med kjente 
førere B.la Martin Schanche mot Per Eklund og resten av bilsporteliten i Norge.  
Dette løpet kjører vi i Bardu på bilcrossbanen der, for å fordele trykket ytterligere innen Midt-Tromsregionen. 
Og samtidig gi muligheten for Bardu også å ta del i motorfesten. 
 
Vi vil gjerne invitere 18 førere i Nord-Norge innen bilcrossen til å utfordre de profilerte førerne, det vil bli 
kvalifisering før ferien på de allerede oppsatte løp, dette ordner dere klubber hvem som får kjøre sammen med 
de andre førerne. 
Til dette trenger vi biler og i den forbindelse spør vi klubbene i nord om de kan bygge 18 biler 

Bardu banen  blir brukt i 2018, tanken er at dette skal gå på rundgang hos alle klubbene som et fast innslag i 

denne motoruken. 

 

Plan 

 1600 cm2 til 2 liters motor og forhjulstrekk mellomklassebiler 

 Dere bygger bc biler som skal være standard biler. Profilerers som løpsbiler. 

 Dra med juniorene og nybegynnere 1 junior sjøfør pr bil. 

 Temaet som bygger bilene tar bilder underveis som vi kan bruke til markedsføring. 

 Når løpet skal være stiller dere på banen med teamet og bilen hvor vi trekker kjendissjøfør 

som skal dele bil med en av dere. 

 Bilene beholder dere etter løpet. 

 

Vi må komme sammen å snakke mere om dette når vi har oversikt hvem av klubbene som blir med å 

bidra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vi betaler klubbene kr 21500,- pr bil, vi har søkt sponsor om midler til prosjektet. 

Vi tror dette kunne være noe for å øke interessen for bilsport i regionen og få flere medlemmer til 

klubbene. 

Kan dere prøve å gi en tilbakemelding på dette så raskt dere kan bygge disse bilene senest 

31.12.2017? 

 

 

 

 

 

 

Budsjett Bilcross 2018

total kost

1 9 000,00       9 000,00       

2 2 250,00       4 500,00       

2 2 500,00       5 000,00       

1 1 500,00       1 500,00       

1 1 500,00       1 500,00       

21 500,00     

løpsbil ferdig bygget 

Byggekostnad en bil to sjøfører

lisenser

sikkerhetsbelte

kjøredresser

Hjelm


