
Veiledning for gjennomføring av MC-arrangement: 
 

• Ved ankomst av anlegget må du kontakte tilsynsvakt fra Rudskogen Motorsenter. Tilsynsvakt og 
ansvarlig leietaker tar en felles besiktigelse av banen før kjøring, og går igjennom kjøreplanen for 
dagen. 

• Alle deltagere skal registreres med navn, førerkortnummer, MC-type og registreringsnummer på 
kjøretøyet som skal benyttes på banen. Skal det benyttes prøveskilt må det presiseres på 
kjøreseddel at kjøringen skal skje på Rudskogen Motorsenter. 

 
Alle MC-kjøretøy skal igjennom en støykontroll: 
Støy skal samsvare med vognkortet på MC, men ikke over 100dB. Det er kun tillatt å benytte 
originalt eksosanlegg. 
  
Målemetode: Med mikrofonen plassert 500 mm fra eksosutløpet og i en 45 graders vinkel i 
forhold til eksosrøret. Målingen skal foregå i samme høyde som eksosutløpet, likevel minst 200 mm 
over bakken. Dersom dette ikke er mulig, kan målingen foretas i en 45 graders vinkel oppover. 
 
- 125 - 250 ccm 2-takt 7,000 RPM 
- 600 -750 ccm 4 sylindere 7,000 RPM 
- 600 – 750 ccm 2 sylindere 5,500 RPM 
- over 750 ccm 4 sylindere 5,500 RPM 
- over 750 ccm 2 sylindere 5,000 RPM 
 
Alle syklene skal ha en teknisk kontroll hvor følgende sjekkes: 
·        Bremser / bremseveske - Husk alltid å sjekke bremsene før du starter på banekjøring. 
·        Lekkasjer - Det skal ikke være lekkasjer fra kjøretøyet. 
·        Godkjente dekk - Det skal kun benyttes gategodkjente MC-dekk på banen. Det tillattes ikke 
at     registrerte sykler har dekkvarmere. 
·        Registrerte - Alle registrerte sykler skal samsvare med vognkortet. 
·        Uregistrerte sykler skal inneha lisens fra Norges Motorsportforbund (NMF). For kjøring med 
lisensierte sykler gjelder eget regelverk utstedt av Norges Motorsportforbund. 
  
Regelverk gjeldene lisenskjøring på Rudskogen kan leses på denne linken: 
 
Sykler som har bestått teknisk kontroll bør få et klistremerke på vindskjerm eller lignende, for 
enkelt å gjenkjenne syklene i utslipp. 
 
Under gjennomføringen av arrangementet og under førermøte skal arrangøren holde øye med, 
avhjelpe og/eller forhindre følgende (disse punktene bør også gjennomgås på førermøte): 

• Flagg/LYS, betydning og bruk av disse. 
• Ved avkjøringer i en sandfelle skal kjøretøyet inn til spyling/ kontroll. Alle førere som har veltet 

skal til kontroll hos ambulanseteam på Rudskogen Motorsenter. Det er påbudt med ambulanse og 
sykestue og nødvendig helsepersonell på alle typer MC-arrangement på Rudskogen. 

• Det anbefales å informere førere om at runden etter avflagging er en nedkjølingsrunde, slik at 
bremser, motor og div. vesker får kjølt seg ned før man kjører inn i depoet. 

• Alle som skal kjøre på treffet skal vise førerkort, og det anbefales at disse skilles ut ved å gi dem 
for eksempel ett stempelmerke, slik at de kan gjenkjennes i utslipp. Dette for å unngå at personer 
som ikke har betalt/ikke har førerkort slippes ut på banen. 

 
Kjøreregler på banen: 

• ”Villmannskjøring” er ikke tillatt! Banen er ett motorsportsanlegg hvor det er 
beregnet å holde seg på banen. Klarer ikke sjåførene dette, bør det vurderes 

http://www.rudskogen.no/single-post/2016/12/14/Presisering-av-MC-regelverk


bortvisning. Burning eller uvettig kjøring i depoet er ikke tillatt og kan også 
resultere med bortvisning fra anlegget. 

• Lekkasje fra kjøretøy: Det blir ekstremt glatt hvis det kommer for eksempel olje 
eller frostvæske på banen. Dette er utrolig viktig å være oppmerksom på med tanke 
på MC-kjøring. Ved lekkasjer av væske i depoet eller på banen må det iverksettes 
sanering umiddelbart. 

• Velt - Vi anbefaler at alle som har veltet med MC tar en tur på sykestua som ligger i 
det gamle depoet. 

• Vi tillater maks 45 sykler på banen samtidig. Kjørende instruktører skal være godt 
synlige med instruktørvester. 

• Forbikjøring skal dette skje på forsvarlige steder, og det er alltid fører som kommer 
bak som har ansvaret for at forbikjøringen skjer så sikkert som mulig. 

• Rudskogen Motorsenter krever en minimumsbemanning under registrert MC-
arrangement/kjøring under vegtrafikkloven for å ivareta sikkerheten rundt banen. 
Dette kravet er et minimum, men vi oppfordrer til å bruke flere vakter/poster ved 
større arrangementer. Vi krever fem poster rundt banen. Disse skal plasseres slik 
som anvist på kart under. Vi krever en post på utslipp, en post på baksiden og ned 
bakken. En post skal være i gamle slakteren, mens den siste posten skal være i 
kafeteriasvingen. Vi krever at tårnet eller Racecontroll bemannes under registrert 
MC-kjøring avhengig om lyssystemet benyttes. Alle vakter/poster skal ha samband. 
Dette kan leies av Sport Rescue Team på Rudskogen (bestilles på forhånd). 

• Husk at ved lisensiert MC-kjøring gjelder NMFs regler, og andre krav til bemanning 
rundt banen. 

 
Regler for fører: 
·        § Godkjent hjelm, hvor hjelmstroppen skal være forsvarlig festet. 
·        § Alle førere skal ha gyldig førerkort! 
·        § Det er kun tillatt å være to på sykkel når det foregår kjøreopplæring. 
.        § Husk at vegtrafikkloven gjelder ved banekjøring på motorsykkel, og det er førerens ansvar å 
holde seg til disse reglene. 
 
Regler for kjøretøy: 
·        §Alle syklene må ha vært igjennom en teknisk kontroll. 
·        §Skilter med gyldige oblater, evt. prøveskilt med gyldige papirer, godtas. Dvs. prøveskiltene 
må være utstedt for kjøring på bane. 
·        §Husk at NMFs regler gjelder ved lisensiert kjøring! 
·        §Registrerte sykler skal tilfredsstille kjøretøyforskriften til enhver tid. 
·        §Kjørelys skal være tent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anbefalte baneposter ved registrert kjøring: 

 


