
Avd Alver inviterer til 
klubbløp i m-chassis på 

gamle Knarvik Barneskule 
21-22 Juni 2019!

Klasser: 
1:10 m-chassis, stock 
1:10 m-chassis, modified

Program:  
Fredag: fritrening 19-22
Lørdag,løpsdag: Dørene åpner 10:00
Registrering 10:15. 
Førermøte 10:30. 
Første kval starter klokken 11:00



Løpsoppsett:  
3 kvalifisering(2 tellende) 
3 A-finaler(2 tellende) , 1 B-finale, 1 C-finale
Banen er stengt mellom heatene 
Endringer kan forekomme 

Lading og adferd:  
Lading av lipo-batterier skal foregå i brannsikre lipo-poser. Det finnes 
stikkontakter på alle mekkeplasser, men det er få uttak, ta med deg en 
forgrener. Vi garanterer god stemning og godt humør. Eventuelle tvister 
eller uenigheter bes ta direkte med arrangør.  

Tidtaking :  
Tidtaking vil foregå med AMB sitt RC3-system og må benytte 
personlige transpondere av Hybrid-typen. Vi forsøker å ha tilgjengelige 
transpondere til utlån for de som ikke har dette selv 

Priser:  

Nybegynnere: 50,-

Erfaren:
1 klasse: 150,- 
2 klasser: 200,- Dersom du skal kjøre to klasser må du ha ordne med 
egen banepåsetter.
Tillegg for ikke BOMBK medlem er 100kr, dette gir medlemmskap i 
klubben ut året.



Resultater :  
Resultater vil publiseres fortløpende etter heat. 

Påmelding:  
Stock og modified:
meld deg på her på FACEBOOK eller send melding på FB messenger 
til Anna Åsheim eller Nils Arvid Rønnhovde

Regler:  
Stock: 540 blank, 2s 7,4v lipo eller 6-celler nimh. Oljedempere, 
kulelager og dekk er eneste tillatte oppgradering på bilene. M01-M07

Modified: 2s 7,4v lipo eller 6 celler nimh. Max 3000kv børsteløst 13.5t 
sensor 13t sensorløst, sport tuned og torque tuned børstemotorer. Alle 
bolt on options er tillat. Modding av chassis etc er ikke tillatt. M01-M07 

Husk, tøff racing er tillatt, men torpedering blir straffet med 10s stop/
go.

Dekk:  Orginale dekk eller shimizu threaded tyres, soft/medium/hard. Vi 
anbefaler en kombinasjon av shimiuzu soft og medium.
Lading: Lading til maks 8.4V 

Ansvar:  Arrangørklubben og deres funksjonærer fraskriver seg ethvert 
ansvar for uhell som inntreffer før, under og etter konkurransen. 
BOMBK tar forbehold om eventuelle feil i invitasjon. 

Kontakt: Kontakt kan gjøres ved følgende personer gjennom 
messenger: 

Anna Åsheim
Nils Arvid Rønnhovde

Her finner du banen: Kvernhusmyrane 8, 5914 isdalstø




