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Generrelle retn
ningslinje
er for Milljøarbeid
det i NMK
K Kongsb
berg
NMK Kongsberg skall arbeide aktivt for å sikree at vår aktivvitet setter minst
m
mulig sspor etter oss i
naturen.. Det er viktigg for vår spo
ort at alle mootorsportinte
eresserte, førere, team‐m
medlemmer,
publikum
m og arrangø
ørstab har forståelse for ddette og bidrar til å bygg
ge videre på den positiv image vi
har i lokaalsamfunnett.
Denne h
håndboken skal
s hjelpe osss til å beskriive hvordan vi kan oppnå
å dette.

Ansva
arlig
Styret har det overo
ordnede anssvaret for m iljøarbeidett i klubben.
nehar vervett som miljøaansvarlig og ansvaret for å revidere denne hånd
dboken.
Styrets fformann inn
ment skal det utpekes enn miljøansvaarlig som har ansvaret fo
for å følge
Ved hveert arrangem
retningsslinjene i den
nne håndbo
oken og NBF sine miljøkrav gitt i NSR §265, Miljjø.
ning er det treningsansv
t
varlig som h ar ansvaret for å følge retningslinje
r
ene i denne
Ved tren
håndbokken.
dre arrangem
menter, dugnad etc, er ddet den som
m er leder fo
or arrangemeentet sitt an
nsvar å
Ved and
følge rettningslinjene i denne hååndboken.
ubbens med
dlemmer og team‐medlemmer et ansvar for å ggjøre seg kje
ent med
Generelt har alle klu
ongsberg sinne miljøretn
ningslinjer giitt i denne hhåndboka.
NBF sin miljøpolitikk og NMK Ko

Omfan
ng
Denne h
håndboka beeskriver hvo
ordan vi skal håndheve NBF
N sine milljøkrav. I de tilfeller hvo
or det er
forskjell i miljøkrav mellom den
nne håndbokk og NBF sin
ne retningslinjer skal dett sterkeste krav
k
gjelde.
håndboka reegulerer alle miljøkrav tiil alle aktivitteter og arra
angementerr som NMK
Denne h
Kongsbeerg arrangerrer innen go
okart.

Brudd
d
Brudd på disse regleer vil bli innrrapportert ttil jury og kan medføre utelukkelse
u
ffra arrangem
mentet,
eventueelt bortvisingg ifb med orrganisert treening.
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Miljøtiltak – fø
ører og te
eam sine
e plikter.
Miljøstaasjon
Ved allee arrangemeenter skal miiljøstasjonenn benyttes. Denne er plassert ved kkortveggen av
a
klubbhu
uset, mot Spedwaybanen. Tømmingg av miljøstaasjon for farlig avfall skaal gjøres jevn
nlig og
dette avvfall skal brin
nges til kommunes godkkjente avfallsplass.
Alle delttagere skal:
 Ha absorberrende matte
e under kartten iht NSR §750.
§
 Ha tilgjenge
elig oppsamlingsmuligheet for væske
er tilstrekkelig stort for dde væskeme
engder
ssom finnes på
p kjøretøye
et.
 A
Anbringe altt miljøfarlig avfall på annvist plass i miljøstasjon
m
.
 TTa med tom
m‐emballasje
e som har in neholdt miljjøfarlig avfall hjem.
 Legge all annen søppel i søppelsekkker og bring
ge det til nærmeste søpllecontainer etter
løpets slutt..
 Kasserte dekk skal anbrringes på an vist plass, eller helst avttale med levverandør på løpet at
han tar de med.
m
ot plassen slik den var vved løpets ankomst.
 Forlate depo
 V
Ved uhell skkal miljøansvvarlig for arrrangemente
et informere
es.
 Respektere motorstillett iht tider gittt i tilleggsre
eglene.
øreren som har ansvare
et for at teaamets medle
emmer er kjjent med diisse reglene
e og at
Det er fø
de følgees.
t
Særskiltte krav ved trening
ning bortfalller ovennevnte krav som
m er angitt for
f Depot. Den
D som trenner skal selvv ta hånd
Ved tren
om alt m
miljøfarlig avvfall inkludert dekk og s elv bringe det
d med seg hjem. Miljøøstasjon er ikkke
tilgjengeelig ved tren
ning. Hvis kjø
øretøyet anbbringes i depot for juste
ering/servicee osv skal de
et
brukes p
presenning for
f gokart. Oppsamlings
O
sfat skal være tilgjengelig.

Støy
f
på trening
t
og løøp. Krav iht til
t NSR §303. For høye vverdier kan medføre
m
Støymålling kan bli foretatt
utelukkeelse fra løp eller
e
bortvisning fra trenning.

NMK Kongsbeerg Gokart Miljøhåndbok
M
| Versjon 1..0 juli 2013

3

Miljøtiltak – arrrangørens plikte
er
nde tiltak:
Ved løp skal det fra arrangørens side være gjort følgen










A
Alle førere blir
b orientert om innhol det i denne håndboken ved innsjekkk og førerm
møte.
O
Oljebark elleer lignende absorbsjonssmateriale skal
s være tilg
gjengelig i d epot.
SSøppelbøtteer tømmes jevnlig.
Påse at det er plass i miiljøstasjon oog oppsamlin
ngsplass for dekk.
Påse at det er tilstrekke
elig kapasiteet til søppel i søpleconta
ainere og be stille tømming ved
behov.
A
At alle deltaagere får tild
delt søppelseekk ved innssjekk.
A
At alle deltaagere er blittt gjort kjent med sine krrav og forpliiktelser.
A
At leverandører som se
elger dekk påå løp er blittt gjort kjent med at de pplikter å ta det
d
ssamme antaall dekk som
m de selger i retur.
Etter løpet skal
s depot, bane
b
og pubblikumsområåder/parkerring mm værre ryddet ogg forlates
i den stand det var i førr arrangemeentet.
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