
Til AMCARs tilsluttede klubber
I lys av myndighetenes forsiktige åpning for kulturarrangement har AMCAR oppdatert vår arrangement-
veileder sist sendt ut i april. Selv om det nå er åpnet opp for arrangement opp til 50 personer er det viktig 
å merke seg at dette forutsetter flere betingelser.

NYE FØRINGER FOR ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED 
Fra og med 7. mai ble det mulig å gjøre inne og utendørs arrangementer med inntil 50 personer, dersom 
man har en ansvarlig arrangør, og 1 meteres regelen kan overholdes i tillegg til at arrangøren listefører 
deltagerne med navn og kontaktinformasjon - dette for å kunne spore et eventuelt smitteutbrudd. Fra og 
med 15. juni økes dette antallet til 200 personer, så lenge vi ikke har fått en forhøyet smittespredning på 
grunn av dagens føringer.

Smittevern

• Våren og sommerens arrangementer må planlegges iht. en gjeldene smittevernregler.
• Fra 7. mai ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, så lenge man

har en ansvarlig arrangør som listefører deltakere og publikum, tiltak som bidrar til at syke ikke
deltar på arrangementet, gjør det mulig å ivareta håndhygiene og påser at arrangementet ikke
overskrider 50 personer. Arrangørens funksjonærer regnes ikke som en del av arrangementet.

• Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt!
• Så lenge den nye ordningen ikke fører til forhøyet smittespredning, vil det fra 15. juni bli åpnet

opp for arrangementer med inntil 200 personer.
• Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer vil fortsatt være forbudt til og

med 31. august 2020.

Smittevernreglene som gjelder frem til 15. juni, gjør det ikke mulig å arrangere åpne treff og mønstringer, 
dersom arrangementet samler flere enn 50 deltakere. Fra 15. juni økes antallet til 200 personer (inkl. 
publikummere), så lenge vi ikke har fått økt smittespredning. AMCAR har derfor sett på alternative 
arrangementsformer som lar seg gjennomføre med større forsamlinger - uten å komme i konflikt 
med gjeldende smittevernregler, og kommer nedenunder med tips og enkle kjøreregler for lokale 
arrangementer hvor deltakerne ikke forlater kjøretøyet i forbindelse med arrangementet! 

Hva kan vi arrangere med flere enn 50 personer?

• Arrangementer som lokale cruisinger og rebusløp hvor deltakerne oppholder seg i kjøretøyet
kan gjennomføres med flere enn 50 personer. Som arrangør er det klubbens ansvar å påse at
gjeldene smittevernregler overholdes.

• AMCAR opplever arrangørutfordringene som er størst nå kjøretøyene står parkert, der deltakere
ønsker å gå ut av kjøretøyet for å treffe kjente. Dersom dette skjer er det arrangørens ansvar å
påse at 1 meters regelen overholdes, og at arrangementet ikke overstiger 50 personer frem til 15.
juni, og deretter 200 personer! Likeledes er det arrangørens ansvar å håndtere forbipasserende
som tiltrekkes pga. kjøretøyene. Her er det verd å merke seg at dagens smittevernregler ikke
tillater arrangementer som samler flere enn 50 personer, og 200 personer fra 15. juni!



• Dersom man i perioden frem til 15. juni forventer at den lokale cruisingen overstiger 50 biler,
anbefaler AMCAR at arrangementet godkjennes av politiet.

• Inviteres det til en åpen cruising for et større antall kjøretøy, anbefaler AMCAR at kjørerute og
eventuelle stoppe-plasser godkjennes av politiet.

• AMCAR anbefaler at Cruising arrangementer oppløses når man passerer et gitt punkt på ruten –
slik at man ungår å lage et «biltreff» på en avsluttende stoppe-plass. Før oppstart av cruisingen
oppfordres deltakerne til å kjøre hjem etter endt arrangement, dette for å unngå forsamlinger
man ikke har kontroll på.

• På rebusløpene får deltakerne tildelt et ark med oppgaver når de ankommer arrangementet,
og kjører deretter fra post til post og løser oppgavene uten å gå ut av bilen. På siste post levers
oppgaveskjemaet til arrangøren, og resultatene annonseres via klubbens nett og facebook-sider.
Ingen premiering, kun et tilbud til aktivitet!

• Dersom man ikke overstiger 50 personer på rebusløpets poster frem til 15. juni, kan postene anses
som egne arrangement - noe som muliggjør at deltakeren kan gå ut av bilene på postene. Det er
særdeles viktig at oppgavene kan løses uten at deltakere er i fysisk kontakt med oppgavene.

• Skal man gjøre større arrangementer som Drive-in kino, Drive-in konsert, eller lignende, må
tillatelse fra politi og kommunelege innhentes, så fremt arrangementet overstiger 50 personer
frem til 15. juni, og deretter 200 personer.

• Ved større arrangementer som Drive-in kino og konserter, skal det fremgå av annonseringen hvor
mange kjøretøy/personer arrangementet er åpent for, pris, betalingsmåte, når portene åpner,
planlagt arrangements-start og slutt.

• Uansett arrangementstype og størrelse, må man som arrangør ha tilstrekkelig med funksjonærer -
for å påse at klubbens kjøreregler og gjeldende smittevernregler overholdes.

• Felles for alle arrangementer: Det må komme frem av arrangements-annonsene hvilke kjøreregler
man har lagt for arrangementet iht. smittevern!

Følgende kjøreregler for arrangementet må komme frem av invitasjon/annonsering 

• Dersom man er flere deltagere i kjøretøyet, må disse være fra samme husstand.
• Man skal primært ikke forlate kjøretøyet under arrangementet, dersom arrangementet overstiger

50/200 personer.
• Toalett-besøk må gjøres i forkant av arrangementet, hjemme hos deg selv.
• Inntak av alkohol i bil under arrangementet er forbudt!
• Er du syk, eller i karantene; Hold deg hjemme.

Kjøreregler for Drive-inn kino og konserter

• Tomgangskjøring skal unngås.
• Lyden fra forestillingen sendes via FM-nettet.
• Dobbeltsjekk at radioen din fungerer og at du kan motta signaler via FM nettet.
• Sørg for at bilen har fulladet batteri. Er du usikker på batteriets kapasitet oppfordres du til å

medbringe ekstern radio med FM-mottaker med eget batteri.
• Kjøretøyene skal stilles opp med 1 meters mellomrom.
• Informasjon vedrørende bruk av nød-toalett, dersom dette forefinnes.
• Trenger du assistanse sett på varselblink, og en vakt vil oppsøke deg.
• Max hastighet på inne på området 10km/t.
• Følg vaktenes instrukser både før, under og etter forestilling.
• Du kan forlate plassen om nødvendig, men tilkall først vakt og følg instrukser.
• Ikke sett bilen i bevegelse før du får beskjed.
• Løsne sikkerhetsbelter når du har parkert, og husk å feste de igjen før du skal kjøre ut.
• Inntak av alkohol i bil under arrangementet er forbudt!
• Ved brudd på retningslinjer kan bilen og alle passasjerer bortvises fra arrangementet uten

mulighet for refusjon.

PS! Vi minner om at det finnes gode løsninger for påmelding og forhåndsbetaling i StyreWeb



Nasjonalmotordag 14. juni 
AMCAR oppfordrer våre tilsluttede klubber til å arrangere Nasjonalmotordag 2. søndag i juni, etter 
samme mal og prinsipper som ovennevnte Cruising arrangementer. Eneste forskjell er at man 
oppfordrer deltakerne til å pynte kjøretøyet med det norske flagget – for å markere dagen! Som tidligere 
oppfordrer vi til samarbeid med de øvrige motorklubbene i distriktet, slik at man får laget et stort Cruisin 
arrangement - for å markere kjøretøyhobbyen. Tips gjerne media om deres arrangement, i håp om 
å få pressedekning på dagen! På årets arrangement er det svært viktig at gjeldene smittevernregler 
overholdes, slik at man ikke setter kjøretøyhobbyen i et dårlig lys!

17. mai
Årets 17. mai feiring blir som kjent annerledes fra hva vi er vant med. Over hele landet jobber 17. mai 
komiteer nå på høygir for å komme opp med nye og kreative markeringer og aktiviteter som lar seg 
gjennomføre i tråd med gjeldende smittevernregler.
Flere steder har 17. mai komiteer allerede oppdaget at de lokale bilklubbene kan bli en ressurs på 17. 
mai. I byer som Kristiansand, Eidsvoll og Tromsø er lokalklubber invitert til å stille med biler i offisielle 
kortesjer sammen med bla utrykningskjøretøy. Kortesjene vil kjøre en omfattende runde i kommunene 
igjennom nabolag, forbi aldershjem og lignende. AMCAR mener dette er en strålende måte å feire 17. 
mai på. Samtidig er dette en gylden anledning til å vise fram norsk bilhobby som en sterk kulturbærer. 
Nyhetsdekningen av de arrangementene som lar seg avvikle vil bli utvilsomt bli bred og vil kunne ha stor 
verdi for å fremme bilhobby i Norge. AMCAR oppfordrer derfor alle lokalklubber til å ta kontakt med sine 
lokale 17. mai komiteer. Det er en stor fordel at man kommer inn og blir en del av det offisielle 17. mai 
programmet. Prøv derfor å få til dette fremfor å arrangere på egenhånd 17. mai. Bruk gjerne Kristiansand 
og Tromsø som eksempler på hvordan dette kan løses. Vi håper på en 17. mai med flaggpyntede biler fra 
nord til sør!

Sak fra Eidsvoll:  
https://www.eub.no/2020/nyheter/vigdis-tok-initiativ-til-annerledes-17-mai-feiring-na-lovprises-
forslaget-av-kommunen-dette-er-et-topp-initiativ/

Klubbdrift 
De nye føringene gjør det nå mulig å avholde klubbmøter og mindre arrangementer, så lenge man ikke 
overstiger 50 deltakere frem til 15. juni, og deretter 200 personer så fremt 1 meters regelen overholdes. 

Styremøter 
Man kan nå åpne opp for fysiske styremøter med flere enn 5 personer, så lenge man overholder 1 meters 
regelen overholdes. 

Gnist 
Nå som man sakte og «sikkert» åpner opp for aktivitet i klubbene, er det viktig at klubbene deler sine 
smittevernregler iht. planlagte medlemsmøter og aktiviteter via Gnist-appen. Se tidligere utsendt 
informasjon som gjelder bruk av StyreWeb og Gnist.

Utleie av klubblokale 
Føringer for utleie av klubblokaler er fortsatt den samme. Klubber som driver med utleie av klubblokaler 
må vurdere om man skal avstå fra utleie, eller opprette nye rutiner iht. vask og desinfisering av lokalene 
før og etter utleie! Det er ikke forbudt å leie ut, men det er forbudt å ikke vurdere tiltakene mot smittefare.

Verksted 
Flere av våre klubber driver med utleie av mekkeplasser og verktøy. Hvis klubben er ansvarlig for utleie 
er man også ansvarlig for å følge smittevernpålegg og -råd. Dersom verksted og mekkeplasser holdes 
åpne, foreslår AMCAR at det kun er åpent for de som har kjøretøy der. AMCAR anbefaler at klubbene 
fortsatt avstår fra utleie av dagplasser og verktøy pga. smittefare. Likeså bør man unngå bruk av 
kafferom i tilknytning til verkstedet, dersom man ikke har en ansvarlig som påser at smittevernregler 
overholdes. Det er videre verdt å merke seg at uorganisert bruk av klubbverksteder anses som en uoffisiell 
samling, hvor man i så måte ikke kan overstige 20 personer i verkstedet - uten at man har en ansvarlig 
arrangør til stede.

https://www.eub.no/2020/nyheter/vigdis-tok-initiativ-til-annerledes-17-mai-feiring-na-lovprises-forslaget-av-kommunen-dette-er-et-topp-initiativ/


Vennlig hilsen AMCAR
Asbjørn Johansen
Klubb og 
arrangementskontakt

Mobil: 901 10 425
E-post: asbjorn@amcar.no
Web: www.amcar.no

Terminliste  
Til de av dere som har lagt ut et arrangement på AMCARs terminliste som har blitt avlyst eller endret iht. 
tillat antall, ønsker vi at klubben går inn på terminlisten og markerer tittelen på arrangementet som avlyst, 
eller legger til opplysninger om maks antall personer arrangementet er godkjent for.  
For å endre tittelen på arrangementet må man logge inn med den brukeren som opprettet det for å få 
tilgang. Finn gjeldende arr. i kalenderen eller trykk deg inn på brukersiden (trykk på iconet ditt øverst i 
høyre hjørne) din på refuel.no. Alle arr. du selv har publisert ligger nederst inne på brukersiden. Trykk på 
endre event. Derifra kan du endre tittelen med for eksempel (avlyst) foran/bak den opprinnelige tittelen. 
Deretter trykk lagre event.  
For bistand, ta kontakt med Marte Eikli, på e-post: marte@amcar.no

Om klubben har opprettet Facebook-event kan det være lurt å legge til «Avlyst» i tittelen på dette også. 
Det er enklere for folk å få med seg evt. avlyste arr. om det står i tittelen enn om det slettes.

AMCAR 
Årets sesong blir annerledes enn AMCAR hadde planlagt. De fleste arrangement vi skulle ha deltatt på 
er allerede avlyst eller utsatt. I lys av dette er vi nå i gang med å planlegge en alternativ sesong og vil i 
løpet av noen uker informere om hva vi planlegger å gjennomføre. Alle AMCARs medlemstilbud er i full 
drift i fra forsikring & finansiering til teknisk og media. Vi har også omdisponert ressurser og tilbyr nå flere 
medlemsturer i Norge med egen bil hvor program og overnatting er godt tilrettelagt.


