
 

 
 

 
 

NorgesCupen 2016 startar i år på 

fjorårets NM bane, Nore Neset 

Raceway. Bana ligg i Os kommune sør 

for Bergen, har underlag av kunstgras 

med ei rekkje tekniske element, hopp og 

utfordringar. Ho er ca 180m lang og 

rundetidene ligg på rundt 25-28 

sekunder. Det vert ingen stor ombygging 

av bana før løpet, men hoppet på 

slutten av langsida skal reduserast, 

samt at banemarkeringane skal 

forbetrast. 2wd klassen arrangeres i sin 

heilhet lørdag og 4wd klassen søndag. I 

tillegg kjøres både rekrutt og Truck/SC 

klassar. Dei går over to dagar. 

 
2wd – lørdag 
4wd – søndag 

 
Short Course og 

Truck 13T klasse 
 

Rekruttklasse 
 

Fritt dekkvalg 
 

Kiosk 
Loddsalg 
Bankett 

  
 Bli med på NC 
åpningen på 

Nore Neset 
 

 

www.bombk.no 
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BOMBK inviterer til NC Runde#1 - 2016 
 

Arrangør / Sted: Bergen & Omegn MBK / Nore Neset , Skeismyra 8, 5217 Hagavik. Kart på www.bombk.no 
 
Stevneleder: Johan Fredrik Larsen 
Tidtaker/ løpsleder: Kjetil Stenseth Henriksen  
Kontaktpersoner: Jostein Helland, e-post: helland.jostein@gmail.com – tlf 92638517 
 Thomas Helle, e-post thomas.helle.84@icloud.com  – tlf 40553072 
Konkurransens dato: Lørdag 30. april og Søndag 1.mai 2016 
Løpets kategori: Norgescup, Runde 1 av 5 (Bergen-Skien-Oslo-Levanger-Trondheim)  2016 
Løpets klasser: 1:10 Offroad 2wd  - Arrangeres i sin helhet lørdag. 
 1:10 Offroad 4wd – Arrangeres i sin helhet søndag. 
 I tillegg arrangeres Rekruttklasse og Truck 13T/SC klasse som 
 klubbløp/supportklasser over to dager.  
 
Bane / Baneunderlag: Banen er ca 180m lang og har et underlag av 95% kunstgress og 5% mix. 
Lisenskrav: For å delta i NC må førere ha gyldig lisens utstedt av NMF. Førere med Nasjonal- eller  
 Internasjonal- lisens opptjener NM- og Ranking- poeng. Førere kan delta fra og med  
 det året de fyller 11 år. Førere med Barne- eller Funrace- lisens kan delta, men får  ikke 
 poeng i NC. Funlisens kan kjøpes på banen.  Klubbmedlemskap er også et krav. 
Tidsplan: Bana er åpen for fri trening hele fredagen. Registrering og kiosk vil også være åpen fredag 
 kveld. Lørdag ser planen slik ut: 
 08.00-0930 Fri Trening 
 08.30-0900 Registrerig (mrk tidlig registrering pga regelendringer) 
 09.30-09.45 Førermøte 
 10.00 Start 1. kval.omgang 
 Løpet er ferdig innen kl 17 
 Fullstendig tidplan og heatlister blir publisert løpsdagen, etter at registrering er gjennomført. 
 Søndag vil vi starte arrangementet 30 minutt tidligere.  
 
Kvalifisering & finaler: Det blir kjørt 3 kval.omganger à 5 minutter, med beste tid som tellende. Alle finalene kjøres 
 3 ganger, der 2 beste finaler blir tellende for sluttresultatet. 
Resultater: Blir publisert fortløpende etter hvert heat / finale på resultat-tavla. 
Regler: Løpet blir arrangert i henhold til NMF / Radiostyrt Bilsport`s reglement. 
Dekkrestriksjoner: Fritt dekkvalg. Dekksmøring ikke tillatt. Schumacher gule Minipin/spike er best på tørt og 
 Ballistic grønn er best på vått. Dekk er tilgjengelig for salg ved banen.    
Protester: Ihht. Spesialreglement og NMF`s straffereglement 
 
Påmelding: Påmelding gjøres på myrcm.ch eller på bombk.no eller på telefon til 92638517 innen 
 Onsdag 27. april kl 24.00 
 Etteranmelding godtas mot et gebyr på kr 100,- dersom det er plass. 
Påmeldingsavgift: kr 250,- pr klasse. ½ pris for junior. Gratis for Bombk medlemmer under 13år.   
 
Tidtaknings- system: AMB-rc. Personlig Hybrid/Harry Transponder skal benyttes. Kan også kjøpes for kr 1100, 
 eller leies for kr 100 pr dag. Vi har transpondere for alle som behøver det til salg eller leie. 
Fasiliteter: I kiosken får du kjøpt mat, drikke, samt enkel middag eller grillmat. Toalett, vann og dusj er  
 tilgjengelig. Vi har mekkebord til alle tilreisende førere. Bombk medlemmer kan bli bedt om 
 å ta med eget mekkebord Strøm og kompressor er tilgjengelig. 
 
Overnatting: Se hjemmesiden vår www.bombk.no for mer info om overnatting. 
Sikkerhet og miljø: Husk lipo ladepose. Bruk søppelspann, samt egne beholdere til  brukte batterier, olje/ 
 kjemikalier. 
Ansvar: Deltagelse i konkurranser arrangert av Bergen & Omegn MBK skjer på eget ansvar. NIF, 
 NMF, Radiostyrt Bilsport, arrangørklubb og dens ledere/funksjonærer fraskriver seg               
 ethvert ansvar for skader og uhell som oppstår før, under eller etter konkurransen. 

http://www.bombk.no/
mailto:helland.jostein@gmail.com
mailto:thomas.helle.84@icloud.com
http://www.bombk.no/
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FREDAG: Bana er open hele dagen for fri trening. I skuletida 

er det ikkje tillatt å kjøre opp eller parkere inne på skulens 

område! Kjem du tidlig så parker nede ved idrettshallen og gå 

bort til bana. Ut på ettermiddag/ kveld vil det være mulig å 

kjøra heilt bort til bana. Då vert det og salg av varmmat. 

 

LØRDAG: Dette er 2wd racedag og kvaldag for 

klubbløpsklassene. Vi heldt det gåande med løp til ca kl 17. 

Finalane starter ca kl14. Kl20 vert det felles middag/ bankett 

enten i klubbhuset eller ”downtown” Os, på klubbens regning for 

deltakere i løpet og alle funksjonærer. Påmelding til banketten 

er i kiosken innen kl17.  

 

Søndag: 4wd racedag og finaledag for Truck og Rekrutt. Vi 

kjem til å starte og avslutte litt tidligere denne dagen for å 

tilfredstilla tilreisende førere. Det vil bli produsert film frå 

løpet, samt mulighet til å vinne flotte premier frå våre 

sponsorar. Vel møtt til Norgescup åpningen 2016! 
 

https://www.facebook.com/events/524235711088322/ 

  

Bli medlem i Bergen & Omegn Modellbilklubb 
Bergen og Omegn modellbilklubb er en forening som har til formål å samle RC-bil 

interesserte personer i alle aldre. Vi har permanent utendørs baneanlegg på Nore Neset 

i Os og på Marås på Radøy. Medlemmer med årskort har også fri adgang på Bergen 

RC Arena på Garnes. Klubben vår ble stiftet for ti år siden og har hatt aktivitet jevnt og 

trutt siden den gang. Vi er nå en av landets ledende RC klubber med ca 100 

medlemmer og god vekst i medlemsmassen.  

 

Klubben er tilsluttet Norges Motorsportforbund, som er hovedorganet for radiostyrt 

bilsport i Norge. Igjennom dette er vi også tilsluttet Norges Idrettsforbund og det 

Europeiske forbundet Efra. Klubben arrangerer en rekke konkurranser hvert år, både 

lokale og nasjonale, hvor vi selvsagt håper at også DU vil delta! Noen kjører 

konkurranser for å vinne, andre bare for kameratskapet og spenningens skyld. Uansett 

har vi det alle veldig gøy sammen! Det er det viktigste - bli med og prøv du også! 

 

https://www.facebook.com/events/524235711088322/

