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Invitasjon til NC-4, 2021 
 

Østfold Modellbåtklubb har gleden av å invitere til årets 4. norgescup runde 2021. 

 

Arrangør:  ØMBK 

 

Sted:  Sæbyvannet 

  GPS: 59.418107, 10.994513 

 

Dato:  Dato 24. og 25. sept 2021 

 

Klasser:  Offshore (FSR-O) 3,5 – 7,5 – 15 – Standard Zenoah - 27 og 35 

Hydro (FSR-H) 3,5 – 7,5 – 15 og 27 
Tunnel (OT) 3,5 – 7,5 
 

Påmelding: Online påmelding på: https://www.myrcm.ch/ 

For hjelp med på melding se www.nmsbf.no 

Frist: 17. sept.21 kl 23.59 

 

 
 

Regler:  Det kjøres etter Imbra sine regler.  

Alle deltakerne skal lese gjennom reglene før start! 

Det er pålagt å ha 2 frekvenser, dersom man kjører med FM sender 
Det er pålagt å ha co-pilot både til trening og i løp 
Det benyttes elektronisk rundeteller system. Det er nødvendig med Mylaps/AMB 
transponder. 

Tilleggsregel: 

Teknisk kontroll av båter med plassering 1 – 2 og 3. Sylinder demonteres før kontroll. 

Båtene plasseres på anvist sted umiddelbart etter målgang. 

Alle må huske å ta med brannslukningsapparat. 

 

Priser: Påmeldingsavgiften for senior kr 150,- pr klasse.  

Påmeldingsavgiften for junior kr 75,- pr klasse.  
 

Innbetalingsfrist er den samme som påmeldings frist. For sen betaling (etter frist) 

medfører startnekt!!! 

 

Betaling: Deltakeravgift betales til: ØMBK V / Tove M. Hansen 

Konto nr: 1638 25 07057 

 MERKES: Startavgift NC-4 2021 og navn.  

 

Lisens: Det kreves lisens fra NMSBF. Denne koster kr 500 per sesong, og betales til:  

 Norsk modellspeedbåt forbund v/ Tove M. Hansen 
 

  Kontonummer: 1506.22.51643 

 

https://www.myrcm.ch/
http://www.nmsbf.no/
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Kontakt:  Navn: Are Kvisberglien  

  Epost: are.kvisberglien@gmail.com   
  Telefon: 90103982  

   

Øvrig informasjon: http://www.nmsbf.no/ 

Rettningslinjer ifm covid-19 vill følge nasjonale smittevernregler. 

Program: 

Torsdag 

12.00 – 18.00 Trening 

Fredag 

07.45: Førermøte  

08.00 - 12.00 1. runde offshore, hydro og tunnel  
12.00 – 13.00 2. runde i hydro og tunnel  
13-13.30 Pause (ingen start av motorer)  
13.30 – 17.00 2. runde offshore, 3 runde hydro og tunnel  
– 18.00 Trening. 

Lørdag 

07.45 førermøte 

8.00 - 11.00 3. runde offshore, hydro (2 runder) og OutBoard Tunnel A og B. 
11-12.00 pause. Stille i depotet.  
12.00 - 16.00 4. runde offshore, hydro og OutBoard Tunnel A og B. 
Det tas forbehold om endring av tidspunkter og rekkefølge. 

Veibeskrivelse: 

Fra Svinesund: Kjør av E6 ved Råde (exit 10) og følg skilting mot Svinndal. Etter ca. 15 min. 

kjøring vil du få Sæbyvannet på din venstre side. 
 

Fra Oslo: Kjør av E6 ved Mosseporten. 

Kjør mot Svinndal (Rv 115) og ta av til høyre mot Missingmyr når du kommer til Svinndal. 
Da vil du etter kort tid få Sæbyvannet på din høyre side.. 

 

Overnatting: 
 

Overnatting på kjøreplassen er mulig. 

Ansvar for sikkerheten må den enkelte vogneier stå for. 

Pris for overnatting på plassen er kr. 100,- pr. vogn/bobil. 

Betaling sendes til 1638 25 07057 ØMBK v/ Tove M. Hansen 

. Merkes NC4, 2021. Overnatting. 
 
 
 
 
 

http://www.nmsbf.no/
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Avslutningsfesten. 
 

Det er ØMBK sin tur til å stå for avslutningsfesten som markerer 

avslutningen for siste NC-runde i 2021. 
 

På grunn av Covid og smittefaren så vil dette bli gjennomført så sikkert 

som mulig. 

Det vil bli satt opp telt med langbord. Alle må bidra med bord og stoler.  

Alle tar med seg sin mat til grillen. ØMBK vil stille med en grill som kan 

benyttes av alle etter tur.  

Hvis alt går i henhold til planlagt, så begynner festen kl. 1800 med 

premieutdeling. 
 
MVH. 
Are 


