
REGLEMENT FOR KJØREKURS - PORSCHE CLUB NORGE - 2018 
Følgende regler er utarbeidet for både din egen og andres sikkerhet, samt for å lette PCNs 

arrangører i deres arbeid. Reglene skal følges av alle som deltar på klubbens kjørekurs. 

1. GENERELT

Kjørekurs i PCNs regi arrangeres for at medlemmene skal få opplæring i kjøreferdighet med sin 

Porsche under kontrollerte forhold. 

Alle deltagere må lese reglement for Kjørekurs, samt medbringe ferdig utfylt og signert skjema. 

Dette er tidsbesparende ved innsjekk, noe som igjen sikrer mer kjøretid.  

PCN kjørekurs arrangeres med utgangspunkt i NBF regelverk for banedag. 

2. PERSONLIG FØRERUTSTYR

Fører og passasjer av registret bil skal benytte: 

• Heldekkende flammehemmende kjøredress, ikke krav om FIA godkjenning.

• Hjelm, kun bil eller motorsykkelhjelm er tillat

Det anbefales også å benytte godt egnede kjøresko og hansker. 

Fører og passasjer av lisensiert bil skal benytte standard FIA godkjent førerutstyr for racing. 

3. BILEN

PCN tillater registrerte Porscher eller Porscher med gyldig årslisens fra NBF. 

• PCN kan unntaksvis tillate andre bilmerker, dette skal i tilfelle være kunngjort i

innbydelsen på terminlisten.

4. TEKNISK KONTROLL

Alle biler som deltar på PCN Kjørekurs må gjennomgå teknisk kontroll og støykontroll på 

arrangementet. 

Personlig førerutstyr må fremlegges for kontroll. 

PCN kan etter teknisk kontroll nekte bilen å delta på kjørekurset.  

• Husk også å stille med god bremsevæske og generelt teknisk god tilstand på bil.

Sjekk dekk, bremser inkl bremsevæske, og se etter væskelekkasje (olje, kjølevann,

bremse-/servo-/spylervæske, osv).



5. LISENSER FOR DELTAKER  

Fører trenger en personlig engangs NBF lisens med engangs vognlisens pr arrangement.  

Deltakere med gyldig årslisens for fører og bil, benytter disse.   

Dette gjelder fører og bil med godkjent teknisk kontroll, og oblat på frontvindu ved førerplass.  

Passasjer skal ha løst en påsitterlisens for banedager. 

Det kontrolleres at utstyr for passasjer tilsvarer sikkerhetsutstyr for fører i bilen. 

• Passasjerens minimums høyde150cm. 

Engangslisenser utstedes og betales etter at teknisk kontroll er gjennomført. 

Kursdeltakere kan fritt ta med instruktør som passasjer på kjørepass 

 

6. FORBEREDELSER / OPPMØTE  

Alle som deltar må: 

- Sette seg godt inn i dette reglementet og fylle ut deltakerskjema 

- Møte opp i henhold til starttidspunkt gitt i innbydelsen 

- Kunne vise frem gyldig medlemskort i PCN og sertifikat 

• Det er mulig å tegne PCN medlemskap på banedagen.  

 

- Delta på førermøte, tidspunkt for dette er kunngjort på tidskjema for arrangementet. 

7. DEPOT : 

Parkering i depot skal skje på anviste plasser eller grupper. Kjøring i depot skal skje med lav 

hastighet, maks 20 km/t. 

 

8. OPPFØRSEL PÅ BANEN   

All form for konkurransekjøring/tidtagning er forbudt.  

Forbikjøring er kun tillatt på anviste partier på banen. 

Den som ønsker å kjøre forbi har vikeplikt. Den som blir forbikjørt har plikt til å følge med i speil 

og om nødvendig redusere hastigheten for å lette forbikjøringen.  

Ved utkjøring på banen skal heltrukken sperrelinje ikke krysses.  

Ved innkjøring til pit/depot brukes blinklys i god tid samtidig som man holder godt ut til siden slik 

at en ikke må krysse banen. 

Vinduer, soltak og cabriolet skal være stengt under kjøring på banen.  

Flagganvisninger skal alltid følges. 

Førere som er til fare for seg selv eller andre vil kunne få advarsel, eller nektes videre kjøring. 
 

Saneringskostnader klubben har etter utslipp av olje/vann, samt eventuelle skader på 
baneanlegget som klubben mottar fra baneutleier skal dekkes av den enkelte deltager. 



8. FLAGG/LYS 

Svart og hvitt rutet: 

- Kjørepasset er avsluttet - kjør rolig inn i depot. 

Rødt: 

- Kjørepasset er avbrutt, kjør med lav hastighet inn i depot. 

Gult: 

- Lav hastighet - en faresituasjon har oppstått. 

Grønt: 

-Område med fare situasjon passert – gjenoppta normal kjøring.  

Blått: 

- Raskere fører nærmer seg bakfra - Bruk speil – gi tydelig tegn og slipp forbi bil. 

Sort: 

-Kjør rolig til Pit for nærmere beskjed.  

9. KURSANSVARLIG/INSTRUKTØRER : 

PCNs instruktører kjennes igjen på bekledning som jakke/refleksvest. PCNs instruktørbiler er 

merket slik at de lett kan gjenkjennes med merke i front- eller bakvindu.  

Kursansvarlig kan i samråd med instruktører bortvise deltakere som ikke følger dette reglement 

og dets anvisninger. 

Dette reglement er laget for at vi sammen skal kunne gjennomføre et trygt kjørekurs med våre 

Porscher. 

 

 
Jeg har lest og forstått PCN’s kursreglement,  samt er klar over at kjøring skjer på eget ansvar. 
 
 

Dato:      Reg.nr:        Medlems nr. 

   
 

Navn i blokkbokstaver     Underskrift 

  
 

Betaling      Teknisk  Støy       Gruppe 

    
 


