
 
 

Inbjudan / tilläggsregler  

«Gatebil Drift Series» 2017 

 
I. BESKRIVNING 
 
1.1. OM GDS 
«Gatebil Drift Series» är en ny driftingserie som körs på 4 av 5 av Gatebils festivaler 2017. 
«Gatebil Drift Series» är ett samarbete mellan Gatebil, Norges Bilsportförbund (NBF), det 
Svenska Bilsportförbundet (SBF) och arrangörsklubbarna för varje deltävling. Både det 
norska och svenska mästerskapet i drifting ingår i «Gatebil Drift Series» 2017. 
 
Alla 4 deltävlingar räknas i «Gatebil Drift Series». Deltävling 1, 2 och 3 räknas även in i NM i 
drifting, medan deltävling 2, 3 och 4 räknas in i SM. NM kommer under 2017 enbart vara 
dessa tre deltävlingar, medan SM i drifting körs över totalt sex deltävlingar. 
 
Mer information om SM och NM i drifting finns på det norska och svenska 
bilsportförbundets respektive hemsidor. 
 
1.2. VEM KAN DELTA 
Alla norska och svenska driftingförare med licensierad driftingbil och förarlicens för drifting 
har möjlighet att delta i serien. Detta gäller även förare från övriga länder. Om fler än 100 
deltagare önskar delta kommer Gatebil i samarbete med NBF och SBF välja ut vilka som 
kommer få delta.   
 
1.3. ANMÄLAN 
Här är länk till formulär för anmälan: www.gatebil.no/register_gds2017 
 
1.4. TID OCH PLATS 
Deltävling 1 GDS inkl. NM - Vålerbanan, Norge 25-27 maj. 
Deltävling 2 GDS inkl. NM / SM - Mantorp Park, Sverige 15-17 juni. 
Deltävling 3 GDS inkl. NM / SM - Rudskogen Motorpark, Norge 7-9 sept. 
Deltävling 4 GDS inkl. SM - Mantorp Park, Sverige 21-23 sept. 
 
1.5. TIDSPLAN     
Incheckning för deltagare och besiktning startar från kl. 09.00 på torsdagen före alla 
deltävlingar. Träning och kval körs också på torsdagen, medan top 32 körs fredag 



eftermiddag. Top 16 är på lördag. Detaljerat tidsschema kommer publiceras på 
www.gatebil.no/gds2017 senast tio dagar före varje deltävlingar. 
 
II. TEKNISKT REGLEMENTE OCH TÄVLINGSREGLER 
 
2.1. TEKNISK REGLEMENTE 
Det är inget eget tekniskt reglemente för «Gatebil Drift Series». Deltagare från Norge följer 
reglerna som gäller för NM i drifting och de svenska deltagarna följer de svenska reglerna. 
NBF och SBF har jämfört reglerna och konkluderat att ingen kommer ha någon 
tävlingsfördel. 
 
Tekniska regler finns på det norska och svenska bilsportförbundets hemsidor.  
 
Deltagare från andra länder skall följa reglerna från en av de större driftingserierna i Europa. 
Men alla som inte kommer från Norge eller Sverige måste alla bli godkända av den tekniskt 
ansvarige för «Gatebil Drift Series». Detta sker för att ingen av deltagarna skall kunna följa 
ett reglemente som ger en tävlingsfördel mot övriga deltagare. 
Skicka mail till bw@gatebil.no om du önskar att delta. 
 
2.2. TÄVLINGSREGLER 
Gemensamma tävlingsregler för alla deltävlingar i «Gatebil Drift Series» kommer publiceras 
på www.gatebil.no/gds2017 senast 10 dagar före första deltävlingen. 
 
II. ORGANISATION  
 
2.1.1 ARRANGÖR DELTÄVLINGAR I NORGE 
NMK Solør, postboks 99, 2270 Flisa. post@nmksolor.no - Tlf: (+47) 47 96 27 76 
 
2.1.2 ARRANGÖR DELTÄVLINGAR I SVERIGE 
Mantorp Park (MK Scandia) Mantorp Park motorbana, 59017 Mantorp - 
max.lundgren@mantorppark.com Tele: 072-1517700 
 
2.3.1 FUNKTIONÄRER DELTÄVLINGAR I NORGE 
Tävlingsledare/Starter:..   Geir Tyskeberget. 
Ass. tävlingsledare:……..   Hans Jørgen Andersson 
Sekretariat:………………...   Laila Tyskeberget 
Presschef:………………….    Bjørn Wahlberg 
Teknisk chef:.................    Kristian Kristiansen  
Säkerhetschef:…………...   Per Kristian Sollien 
Domarordförande:……...  Kjell Aaen 
Domare:.........................   Ryan Lanteigne (CA), Arnfinn Sundin (NO), Mattias Jönsson (SE) 
Speaker:…………………….   Arild Dyrkorn och Jan Gunnar Halstvedt. 
 
2.3.2 FUNKTIONÄRER DELTÄVLINGAR I SVERIGE 
Tävlingsledare/Starter:..  Max Lundgren 
Ass. tävlingsledare:……..  Hans Jørgen Andersson 
Presschef:………………….   Elle Andersson 
Teknisk chef:.................   Alexander Kvist 
Säkerhetschef:…………...   Tomas Olsson 
Domarordförande:……...  Jörgen Karlström 
Domare:.........................   Ryan Lanteigne (CA), Arnfinn Sundin (NO), Mattias Jönsson (SE) 
Speaker:…………………….   Arild Dyrkorn og Dennis Jakobsson. 
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Ändringar kan förekomma. Uppdaterad lista kommer finnas tillgänglig i sekretariatet vid 
incheckning. 
 
2.4. OFFICIELL ANSLAGSTAVLA 
På egen informationstavla vid Gatebil shop/ taxi och på www.gatebil.no   
 
III. BESKRIVNING AV BANOR 
 
3.1. DELTÄVLING 1. VÅLERBANAN, NAF TRAFIKKSENTER 
Driftingdelen på bana 2.  
 
3.2. DELTÄVLING 2, MANTORP PARK 
«Pariskurvan» i ordinarie körriktning.  
 
3.3. DELTÄVLING 3, RUDSKOGEN MOTORPARK  
Från «Slaktern» och upp runt «Breisladdsvingen».  
 
3.4. DELTÄVLING 4, MANTORP PARK.  
«Pariskurvan» i ordinarie körriktning.  
 
Karta över banor med beskrivning av «line» blir publicerade på www.gatebil.no/gds2017 
senast 10 dagar före varje deltävling. 
 
IV. STARTAVGIFT, INCHECKNING, TEKNISK, LJUD 
 
4.1. STARTAVGIFTER    
Till alla deltävlingar gäller Gatebils ordinarie priser för entré och depåplats. Till det 
tillkommer en tävlingsavgift på 400 kr per deltävling. Biljetter köpes på hemsidan eller i 
entrén vid ankomst. Tävlingsavgiften betalas i sekretariatet vid incheckning. 
 
Information om Gatebil biljetter hittar du här: www.gatebil.no/billetter_2017/ 
 
4.2. INCHECKNING 
Alla deltagare måste registrera sig i sekretariatet så tidigt som möjligt efter de anlänt till varje 
deltävling. Sekretariatet är utmärkt på områdeskartan i programmet för alla festivaler. 
 
4.3. DOKUMENT SOM SKALL VISAS UPP 
Vid incheckning skall följande dokument visas upp: Deltagarbekräftelse som mottas efter 
registrering på hemsidan, förarlicens, vagnboklicens och kvitto på betalt medlemskap i 
motorklubb.  
 
4.4. BESIKTNING 
Efter incheckning måste alla bilar så snart som möjligt köras till besiktning. Vart du hittar 
besiktningen får du reda på vid incheckningen i sekretariatet. 
  
4.5. LJUDBEGRÄNSNINGAR 
§ 303 - Max 100 db. Gäller både på deltävlingar i Norge och Sverige. 
 
V. GENOMFÖRANDE AV DELTÄVLINGARNA OCH POÄNGRÄKNING 
 
5.1. GENOMFÖRANDE 
Tävlingsregler / plan för genomförande kommer bli presenterade på 
www.gatebil.no/gds2017 senast 10 dagar före första deltävlingen. 
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5.3. POÄNGRÄKNING 
Placeringen man får i varje deltävling av «Gatebil Drift Series» ligger som grund för poängen 
man får i NM eller SM. Exempel. Om föraren som placerar sig på tredje plats i en deltävling 
av «Gatebil Drift Series» är bästa norska föraren så får deltagaren full poäng i NM. Det 
samma gäller för de som deltar i SM. 
 

5.4.1. POÄNG GDS OCH NM 
1:a plats GDS / NM: 100  
2:a plats GDS / NM: 90 
3:e plats GDS / NM: 80 
4:e plats GDS / NM: 70 
5:e plats GDS / NM: 60 
6:e plats GDS / NM: 50 
7:e plats GDS / NM: 40 
8:e plats GDS / NM: 30 
9:e plats GDS / NM: 20 
10:e plats GDS / NM: 15 
11-16:e plats GDS / NM: 10 
17-32:e plats GDS / NM: 5 

5.4.2. POÄNG SM 
1:a plats SM: 100 poäng 
2:a plats SM: 95 poäng 
3:e plats SM: 90 poäng 
4:e plats SM: 85 poäng 
5:e plats SM: 78 poäng 
6:e plats SM: 75 poäng 
7:e plats SM: 72 poäng 
8:e plats SM: 69 poäng 
9:e plats SM: 66 poäng 
10:e plats SM: 63 poäng 
11-16:e plats SM: 60-35 poäng 
17-32:e plats SM: 30 - 2 poäng 
 

VI. PARC FERMÉ / PROTESTER  
 
6.1. PARC FERMÉ  
Blir beskrivet i tävlingsreglerna som publiceras på www.gatebil.no/gds2017 senast 10 dagar 
före första deltävlingen. 
 
6.2. PROTESTER 
Blir beskrivet i tävlingsreglerna som publiceras på www.gatebil.no/gds2017 senast 10 dagar 
före första deltävlingen. 
 
VII. RESULTAT / PRISUTDELNING 
 
7.1.RESULTAT 
Resultat för både kvalificering, top 32 och top 16 publiceras löpande på en egen anslagstavla 
vid Gatebil shop / taxi, samt på www.gatebil.no.   
 
7.2. PRISUTDELING «GATEBIL DRIFT SERIES» 
De åtta bästa i «Gatebil Drift Series» tilldelas priser. Prisutdelningen kommer ske på Gatebil 
Aftertrack lördag kväll. Tidpunkten för detta kommer stå i programmet och i informationen 
som delas ut vid incheckningen. 
 
Alla deltagare i «Gatebil Drift Series», mekaniker och andra i teamet skall delta vid 
prisutdelningen för att jubla högt för de som vinner. 
 
7.3. PRISUTDELING NM OCH SM 
Hur prisutdelningen blir genomfört för NM och SM kommer tillkännages vid incheckningen, 
eller i egen information skickad via mail från NBF / SBF till norska och svenska förare. 
 
VIII. ÖVRIG INFORMATION 
 
8.1. DEPÅTPLATS 
Tävlingsbil, servicebil, tält och annat placeras i depån på anvisad plats. Släp placeras på egen 
anvisad plats. Depåplatsen skall hela tiden hållas ren och städad. 
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8.2. EL 
Gatebil kan inte garantera el till alla deltagare. Behöver du el uppmanas du att ta med minst 
50 meters förlängningskabel godkänd för utomhusbruk, eller eget elverk.  
 
8.3. BRANDSLÄCKARE 
Varje deltagare måste ha två brandsläckare på minst 6 kg tillgänglig på sin depåplats. 
 
8.4. DOMKRAFTSPLATTOR 
Alla deltagare skall ha med en domkraftsplatta i minst 16 mm plywood eller liknande 
material i en storlek av minimum 60 x 120 cm för användning i race-depån ute på banan. 
 
8.5. MILJÖ 
Alla deltagare skall använda en tät presenning, absorberingsmatta eller motsvarande skydd 
under bilen på alla service och depåplatser. Detta gäller även i race-depån ute på banan. 
Skyddet skall vara så stort att det skyddar mot spill av alla vätskor från bilen, minst 4 x 5 m. 
Eventuellt spill skall samlas upp med absorberingsmedel / miljömatta och deponeras i 
arrangörens miljöstation. Det är deltagarens ansvar att inneha nödvändiga medel för att 
kunna utföra detta. Det kommer göras kontroller på detta och deltagare som inte uppfyller 
kravet kan bli nekade start. 
 
Placering av arrangörens / deltävlingens miljöstation blir tillkännagett vid incheckningen. 
 
8.6. SERIEREKLAM 
Alla deltagare skall köra med framrutestreamer för «Gatebil Drift Series», där deltagarens 
namn står. Rutstreamer bli utdelad vid incheckning första gången du deltar. Alla deltagare 
får en styck rutstreamer var. Om denna demonteras före nästa deltävling, skall Gatebil 
meddelas så en ny kan tryckas. En ny rutstreamer måste däremot deltagaren själv bekosta. 
Pris 200:- NOK/SEK. Betalas vid incheckning. 
 
4.5. KRAV PÅ VÄLVÅRDAD BIL 
I «Gatebil Drift Series» blir det lagt extra stor vikt på att alla deltagande bilar skall framstå så 
fina som möjligt. De skall vara upprätade, lackade och rengjorda före de körs till teknisk 
kontroll inför varje deltävling. I tillägg skall bilarna hållas i så bra skick som det gör sig 
möjligt under tiden tävlingen pågår. 
 
8.7. STARTNUMMER 
Deltagare i «Gatebil Drift Series» får fortlöpande efter registrering tilldelat ett eget 
startnummer. I det officiella registreringsformuläret på www.gatebil.no/gds2017 finns det 
möjlighet att önska sig sitt eget lyckotal. Om två deltagare önskar samma nummer, är det 
deltagaren som registrerar sig först som får numret. Deltagare som kör SM kommer i tillägg 
ha sitt eget unika SM-startnummer, som blir använt på resultatlistor för SM och på SM-
deltävlingar som inte körs på Gatebil. Storlek och placering av startnummer kommer 
tillkännages i samband med att tävlingsreglerna publiceras senast 10 dagar före första 
deltävlingen på: www.gatebil.no/gds2017 
 
8.6. DOPINGKONTROLL    
Vi påminner om Norges Bilsportförbunds avtal med Antidoping Norge beskriver i kapitel 13 i 
NSR. Alla måste ta med giltig legitimation vid en eventuell dopingkontroll. I Sverige är detta 
enligt G8 i regelverket. 
 
Generella frågor rörande «Gatebil Drift Series» - kontakta Bjørn Wahlberg på Gatebil.  
Tlf: (+47) 906 90 914 - E-post: bw@gatebil.no  
 

Välkommen som deltagare i Gatebil Drift Series, SM och NM 2017. 
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