
Inviterer til NC3 i 1:10 Offroad 
På Marås Raceway 
3-4 August 2019! 

 
 
 
Klasser:  
1:10 Offroad 2wd, elektro 
1:10 Offroad 4wd, elektro 
Supportklasser:  
1:10 Truck/Short course, elektro 
Rekrutt 
 



Program:   
Norgescupen kjøres over to dager. Fredag blir det fritrening for de som 
ønsker.  
Lørdag kjøres 2wd, Truck/SCT og Dash4Cash. Det blir også fritrening 
etter alle klasser er ferdigkjørt på lørdag. 
Søndag kjøres 4wd.  
Rekrutt kjøres over begge dager. Nøyaktig tidsskjema kommer. 
 
 
 
 
 
 
Løpsoppsett:  
4 kvalifisering(2 tellende) 
3 finaler(2 tellende) 
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 ta gjerne med deg en forgrener. 
Vi håper på 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.  
 
Priser:  
1stk NC-klasse: 300,- 
2stk NC-klasser: 600,- 



Rekrutt: 100,- 
Truck/SCT: 150,- 
 
Resultater:  
Resultater vil publiseres fortløpende etter heat. 
 
Påmelding:  
2wd/SCT/Rekrutt: HER 
4wd/Truck: HER 
Dash4Cash påmelding gjøres på arrangementet 
 
 
 
Regler og lisens:  
Alle deltagere må ha gyldig konkurranselisens og medlemskap i klubb 
tilknyttet NMF dersom deltaker skal delta i NC-klasse. Desverre, så kan 
vi ikke tillate deltakere under 11 år å delta i NC-klasser pga norsk lov om 
barneidrett. Arrangementet og baneområdet er alkohol/rusfritt.  
 
Løpet kjøres i henhold til EFRA/NMF sitt regelverk. 
Dekk: Fritt dekkvalg, ingen dekksmørning. 
Lading: Lading til maks 8.4V 

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=45686&pLa=en
https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=45687&pLa=en


 
 
Overnatting:  
Alver Hotell: Enkeltrom 950,- pr natt inkl frokost 
Dobbeltrom 1050,- pr natt inkl frokost  
Booking: Alverhotel.no 
Adresse: Alvervegen 100, 5911 Alversund 
 
Kvalheim fritid: Hus med 10 sengeplasser. 4300,- helgen. NB! Bør 
bookes tidlig! 
Tlf: 56371290 
Adresse: Marøyvegen 160, 5937 Bøvågen 
Nettside: https://kvalheimfritid.no 
 
Grendahuset ved banen kan også overnattes i. Mer info og priser 
kommer.  
 



Ansvar: NMF, 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 
Peter Stein 
Her finner du banen: Maps/Marås Raceway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Mar%C3%A5s+Raceway/@60.6484578,5.087823,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463d192785ef020f:0xbe57976d9d90557f!8m2!3d60.6489182!4d5.0879798


 


