
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reisepolicy 
 
Målet med reisepolicy`en for NAF Salten Motorsport  
NAF Salten Motorsport skal bidra til at de aktiviteter klubben driver med skal oppleves som sikker for 
alle medlemmer. Reisepolicy`en skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. 
Dette gjelder til og fra aktiviteter og når klubben er ute på reiser.  
Reisepolicy`en tar for seg det personlige ansvar hvert medlem/familie har og det ansvaret klubben til 
enhver tid har for tilrettelegging av aktivitetene.  
NAF Salten Motorsport er også bevisst i sitt samfunnsansvar innenfor folkehelsearbeidet i 
kommunen. Som et viktig element i dette er at klubben gjennomfører aktiviteter som gir økt trivsel. 
Reisepolicy`en har utgangspunkt i holdningsskapende arbeid med særskilt omsyn til 

trafikksikkerhetsarbeid. 

 

 

 

 

 



 

NAF Salten Motorsport sin ukentlige og helge aktivitet  
NAF Salten Motorsport sitt anlegg er godkjent for 3 ukentlig trenings dager og annen hver lørdag, 

samt 10 løps helger i året. 

Som NAF Salten Motorsport medlem gjelder disse regler: 
 

 Som medlem er du et forbilde for andre, dine holdninger bak rattet overføres veldig fort. 
NAF Salten Motorsport ønsker at du kjører hensynsfylt og forsvarlig. 

 Alle skal bruke bilbelte  

 Når mange kjører samlet: Hold god avstand, slik at det ikke blir farlige forbikjøringer. 

 Kjøring med henger: Sjekk at hengeren sitter fast til bilen, sjekk at lys og bremser fungerer. 

 Sikring av last: Bruke godkjente surrestropper som festes rundt hjulene på løpsbilen. 

 Sjekk førerkortet at du har lov til å kjøre med henger. 

 Kjøring på løp beregn god tid, Husk at våre løpsbiler er utstyrt med klubb logo og dere er 
våres ansikt utad. 

 Kjøring på løp som innbefatter ferge: Sjekk fergeruten, beregn god tid på turen. (Minst en 
halv time ekstra) 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NAF Salten Motorsport sine medlemmer skal følge veitrafikk loven og kjøretøyforskriftene til og fra 
trening og løp. 
 

Fakta for kjøring for henger: 

Førerkort klasse B:  

Bil maks 3500kg + tilhenger maks 750kg, eller vogntogkombinasjon(bil + henger) 

med samlede tillatte total vekter ikke over 3500kg og tillatt tot.vekt på henger ikke 

over bilens egenvekt. 

 

Eks: 

Bil med tillatt tot.vekt: 2100kg 

Bilens egenvekt: 1400kg 

tilhenger tillatt tot.vekt:1400kg 

 

Samlet vogntogvekt: 3500kg og tilhengeren har ikke tillatt tot.vekt over bilens 

egenvekt. Denne kombinasjonen kan du altså kjøre på førerkort klasse B. 

 

 

Førerkort klasse BE:  

Bil maks 3500kg(B) + tilhenger over 750kg(E) 

 

Eks: 

Bil med tillatt tot.vekt: 3500kg 

Tilhenger tillatt tot.vekt:1400kg 

 

Samlet vogntogvekt: 4900kg. Denne kombinasjonen kan du altså kjøre på førerkort 

klasse BE(men ikke på B). 


