Innherred RC Bilklubb

NM Offroad 1:10
2WD & 4WD i Moss
6 medlemmer fra Innherred RC
Bilklubb deltok på NM 1:10 Offroad

Videosnutt fra
NM i Moss.
Klikk her

Lørdag 20. og Søndag 21.
Oktober ble det gjennomført
årets Norgesmesterskap i
Offroad 1:10 Buggy 2WD og
4WD samt Short Course.
Hele 98 førere stilte til start i
de 3 klassene til sammen.
Innherred RC bilklubb stilte
med 6 medlemmer. 3 deltok
både i 2WD og 4WD. Alle 6
deltok i 4WD.
Banen ligger i
Moss ikke langt
fra Mosseporten kjøpesenter. Banen er en
innendørs buggybane i leire.

Banen er bygget om og forlenget mye. Det store hoppet foran
kjørestand er borte og erstattet av 4 kuler (bli en dobbel-dobbel).
Den gamle «laksetrappa» er også borte og erstattet med en
hoppkombinasjon. Banen er også forlenget med en «wall of
death» hvor det er asfalt i inngangen, som gjør at det er ingen
problemer med å komme høyt nok.

Se reportarsen NRK Østfold
lagde i forbindelse med NM
Offroad.
http://tv.nrk.no/serie/
distriktsnyheter-oestfold/
dkos99102312/23-10-2012
Reportarsen begynner 12:40
inn i programmet.

Følgende deltok under NM Offroad 20-21/10 2012

Roy Gjemble
Stein Ove Nordal
Cato Fjeldstad
Kenneth S. Neverdal
Thomas Krokstad
Vegard Krokstad
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1:10 2WD Lørdag
På lørdag var det duket for 2WD og Short Course klassene. Innherred Rc bilklubb hadde med Roy Gjemble, Stein
Ove Nordahl og Cato Fjeldstad i 2WD klassen.
Cato var i Heat 1, og vant hele 3 av 4 kvalifiseringsrunder i sin gruppe. Beste kvalifiseringsrunde var på 10 runder på
tiden 5:19
Stein Ove var i Heat 3, og klarte 2 runder på 6 plass. Beste kvalifiseringsrunde var på 10 runder på tiden 5:16
Roy var i Heat 4, og han måte dessverre bryte første kval, men kom sterkt tilbake med en beste kvalifisering på 11
runder på tiden 5:06 og klarte med det å komme inn på A-finalen. Stein Ove og Cato kvalifiserte seg til C-finale.
Finalene startet kl. 16:45 med D-finalen. Da klokken nærmet seg 16:53 var det klart for C-finale med Stein Ove og
Cato på førerstanden. 5 minutter skulle gjennomføres med fellesstart på langstrekket. Cato åpnet best på første
runde, men Stein Ove tok mer og mer innpå. Etter 3 runder var de likt igjen. De jaget hverandre på 5 runden og begge satte beste rundetid denne runden. På 6 runden måtte Stein Ove bryte da et hjul ikke lengre ville sitte på bilen.
Cato fortsatte og fikk inn 10 runder på tiden 5:21. Det holdt til en 6 plass. 2 finaleheat i C-finalen ble en runde både
Cato og Stein Ove måte bryte etter 5 og 7 runder. 3 og siste finaleheat i C-finalen ble en fantastikk runde. 4 førere
kjørte 11 runder med bare 12 sekunders mellomrom. Stein Ove kjørte inn til en 3 plass med 11 runder på tiden 5:28,
mens Cato klarte en 5 plass med 10 runder på tiden 5:18
Klokken er nå 17:25 og første runde i A-finalen settes i gang. Roy setter en 11 runde på tiden 5:06 og klatret opp fra
en 10 plass til 7 plass i 1 finaleheat. 2 finalerunde setter Roy opp tempoet og setter en 12 runde på tiden 5:17 Dette
gjør at han kommer opp på en 5 plass. 3 og siste finalerunde setter han en 11 runde på tiden 5:12 Han setter sin
raskeste rundetid på 5 runden. Den er på 25:28 Roy havnet til slutt på en 8 plass totalt.
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NM OFFROAD 1:10 2WD & 4WD I MOSS
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1:10 4WD Søndag
Søndag kl. 07:15 møtte vi alle opp på det som skulle bli helgens store happening. 6 førere fra Innherred RC Bilklubb
skal prøve seg i 1:10 Offroad Buggy 4WD mot Norges beste førere. Bilene ble satt opp og klargjort for organisert
trening kl. 09:00. Treningsrundene ble brukt til å lage kvalifiseringsheatene. 45 førere ble fordelt på 5 heat. Vegard
og Thomas ble satt i heat 1, Cato og Kenneth i Heat 2, Stein Ove i Heat 4 men Roy ble i Heat 4.

Kvalifiseringsrunden
Heat 1. Vegard vant 1 kvalifiseringsrunde med 10 runder på tiden 5:34, Thomas kjørte ut i første runde. I 2 kvalifiseringsrunde kjørte Vegard ut første runde mens Thomas satte en 9 runde på tiden 5:35 3 kvalifiseringsrunde kjørte
begge nesten helt jevnt, bare 2 sekunder skilte de på hver sin 9 runde. Vegard på 5:28 og Thomas på 5:30 som ble
en 5 og 6 plass. Siste og avgjørende 4 kvalifiseringsrunde kjørte Thomas en 9 runde på tiden 5:30 og Vegard en 8
runde på 5:05 disse resultatene resulterte i at Vegard havnet i D-finalen og Thomas i E-finalen. Vegard fikk dagens
beste runde tid i kvalifiseringsrunde 1 på tiden 29:62
Heat 2. Kenneth og Cato kjørte også 4 kvalifiseringsrunder. 1 kvalifiseringsrunde havnet Kenneth på en 3 plass med
10 runder på tiden 5:20 mens Cato fikk en 9 runde på tiden 5:18 som resulterte i en 5 plass. 2 kvalifiseringsrunde ble
en runde Kenneth sent vil glemme. Han kjørte inn til 1 plass med 11 runder på tiden 5:17. Han satte også sin dagens
beste rundetid på 26:98. Cato satte igjen en fin 9 runder på tiden 4:54 og ble nr. 6 3 kvalifiseringsrunde ble en god
runde for Cato. Han fikk inn 10 runder på tiden 5:19 og han satte sin beste runde i dag på tiden 27:20 , 6 plass i denne runden også. Kenneth kjørte inn til en 11 runder på tiden 5:38, 3 plass i denne runden. I 4 kvalifiseringsrunde ble
det nok en 9 runder for Cato på tiden 5:02 dette holdt til en 6 plass igjen. Kenneth fikk en 2 plass med 10 runder på
tiden 5:07 Disse resultatene gjorde at Cato havnet i D-finalen sammen med Vegard mens Kenneth havnet i Cfinalen.
Heat 3. kjørte Stein Ove i bil nr. 1 1 kvalifiseringsrunde var en spennende runde der de 4 første kun var 10 senkunder i mellom. Stein Ove kjørte en 11 runde på tiden 5:17, og ble nr 4 2 kvalifiseringsrunde ble nok en 11 runde på
tiden 5:18 og ble nr 3 på denne runden. 3 Kvalifiseringsrunde ble dessverre brutt etter 3 runder. Støtdempertårn
tålde ikke de harde påkjenningene til Stein Oves kjøring. 4 kvalifiseringsrunde var alt klappet og klart til å sette sin
dagens beste tid på 26:10. Tellesløyfa telte bil nr. 1 hele 11 ganger på totaltid på 5:16. Disse resultatene gjorde at
Stein Ove havnet i C-finale sammen med Kenneth.
Heat 4. Her var det Roy Gjemble i bil nr. 2 som kjørte for Innherred RC bilklubb. Roy startet 1 kvalifiseringsrunde
med å ta en 3 plass. 12 runder på tiden 5:16. 2 kvalifiseringsrunde ble dessverre avbrutt etter bare en runde, da måtte han ta inn bilen og bytte noen plastikk deler. Når bilen var i orden var Roy tent for å ta en kanonrunde. Han startet
3 kvalifiseringsrunde med 2 25:1 og 25:8 runde og var i tetsjiktet igjen. Etter 12 runder og totaltid på 5:16 ga han en
2 plass i denne runden. Det var også i denne runden at Roy tok sin beste rundetid for dagen. Den var på 24:31. Nå
var det bare å gi jernet, og det var akkurat det Roy gjorde i 4 kvalifiseringsrunde. Han startet litt svakt med en 30:2
runde men så kom han i siget med 5 stk. 25 sekunders runder på rad. Dette resulterte i at Roy tok 1 plassen i denne
runden med 12 runder på 5:18. Når tidene ble rangert etter poenggivende skala var det Heat 3 og 4 som ble de 2
beste tidene til Roy. 110 poeng ble det, som var 2 poeng foran Rune Karlsen ( tidligere NM mester i 1:8 Nitro ) Roy
klarte dermed å kapre den siste plassen i A-finalen.
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Finalerunden
E-Finalen
Thomas fikk startnummer 2. i E-finalen, som bestod av 5 førere. Til å være hans første konkurranseløp, er dette
allerede en flott prestasjon for han. Det skal nå gjennomføres 3 finalerunder der de 2 beste blir tellende til slutt. I
runde 1, kom bare 3 biler til start. Thomas fikk god plass til å kjøre og fikk kjørt 9 runder på tiden 5:13. Han satte
også sin beste runde tid på tiden 29:62. Dette holdt til en 2 plass. Også 2 runde skulle også bli en 2 plass. Selv om
han økte til en 10 runder med tiden 5:18. Ole Morten Finnset fra Trondheim RCBK skulle vise seg å være umulig å
ta. I 3 og siste runde ble det en heftig kamp om de 3 første plassene. 20 sekunder skilte de 3 i tet. Thomas fikk en
3 plass med 10 runder på tiden 5:25. totalt sett innebærer dette at Thomas havnet på en 42 plass i sitt første løp.
D-finalen
Her var det Vegard og Cato som skulle teste sine kjøreferdigheter. Cato i bil nr.6 og Vegard i bil nr.8 første runde
ble sist i gruppen med 9 runder på tiden 5:01. Det skulle også vise seg at 9 runder var det han klarte på alle de 3
rundene. Tiden varierte mellom 5:01 og 5:26. I D-finalen var det mye kniving og kjemping om plassene. Dette resulterte i flere som måtte bryte løpet pga knekte bærebruer og demper tårn. I 3 runde måtte hele 5 førere bryte.
Cato var en av de som var meget uheldig i finalerundene. Han måtte bryte etter 1 og 2 runde i 2 og 3 finalerunde.
Det var kun i 1 runde at han kom i mål, og fikk vist hva han dugde til. Han fikk kjørt 10 runder på tiden 5:24 som ga
han en 7 plass. Vegard havnet på en 37 plass og Cato ble nr. 38 totalt i Norgesmesterskapet.
C-finalen
Kenneth og Stein Ove gikk med godt mot opp i kjøretårnet da 1 finalerunde startet kl. 15:33 på Søndagen. Kenneth
måtte dessverre bryte etter 3 runder rundt banen, mens Stein Ove styrte Durango DEX410`n sin til en fantastisk 1
plass. 12 runder på tiden 5:18, fikk smilet til å gå helt i rundt. Alt lå til rette for en god andre runde. Stein Ove stilte
opp bilen sin på langstrekket og ventet bare på få sette i gang. Da kom det en bil i stor fart nedover langstrekket og
klarte ikke å stoppe opp før han kjørte inn i bilen til Stein Ove og knakk bærebruen hans. Løpet var over før det
hadde startet. Kenneth hadde nå muligheten til å ta igjen det tapte fra forrige runde. Det ble meget jevnt i toppen
og det skilte kun 3 sekunder mellom 2 og 4 plassen. 4 plassen ble Kenneth sin plass med 11 runder på tiden 5:19
bare så det er nevn så hadde et uhell i lap 8 der han tapte 5 sekunder. Kenneth så at han hadde potensiale til å bli
nr.1 og det ble han i siste og avgjørende finalerunde i C-finalen. Med en snittrunde på 27:9 vant han med 3 sekunder foran nr. 2 Stein Ove hold også en jevn fart, men fikk en velt i lap 3 hvor han tapte ca 7 sekunder på. Han kjørte inn til en 5 plass. 14 sekunder bak Kenneth. Når beste tidene ble lagt i sammen og poeng delt ut, kunne Stein
Ove se at han fikk samme poengsum som Kennet men slo han individuelt Stein Ove ble totalt nr. 22 mens Kenneth
ble nr. 23
A-finale
Roy kapret som sagt siste finaleplassen, og ville vise at han var verdt plassen i denne eksklusive klubben av topp
førere i Norge. Første runde gikk ikke helt som han ville, med 10 runder på tiden 4:17 var han ikke fornøyd med
seg selv og spesielt ikke starten der han tapte fort 8 sekunder i.f.t tetgruppen. 2 finalerunde ble mye bedre. 12 runder på tiden 5:13 viste at han hadde det i seg. Igjen viser det seg at å ligge bakerst i gruppen ved start ikke er
lønnsomt. Siste og avgjørende finalerunde startet kl. 15:51 og alle de andre førerne fulgte nå med på det som
forgikk på banen. Det var allerede klart at Øyvind Rasch-Olsen fra Oslo modellbilklubb hadde tatt første plassen,
etter å ha vunnet 1 og 2 finalerunde. Roy fikk en kjempe start her og det så lovende ut, en liten stund. Men det ble
for tøft og da etter 2 runder med 30:0 gikk han igjen inn til sin 3 9. plass i A-finalen. Roy ble dermed nummer 9 i
Norgesmesterskapet 1:10 4WD. Noe han selvsagt skal være fornøyd med, selv om ambisjonene alltid er høyere
hos Roy. Uansett vi gratulerer
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Å R G A NG 1 , N U M M E R 1

Før, Under og Etter
Slike løpshelger kan være stressende første gang man deltar. Du skal gjøre klar bilen,
kanskje justere noen vinkler. Så skal du sette bilen klart til start og plassere deg strategisk på
førertårnet. Det er så klart for 5 minutter med intens kjøring, adrenalinet bruser. Løpet er
ferdig og bilen må settes inn til teknisk kontroll. Det er nå din tur til å være bil lemper på banen, de neste 5 minuttene. Når du da er ferdig med dette hentes bilen fra teknisk og det er
på tide å lade batterier justere på bilen eventuelt skifte defekte deler. Det er nå under 45 minutter til en ny runde på kjøretårnet. Under helgens NM runde var det 2 organiserte treningsrunder, 4 kvalifiseringsrunder og 3 finalerunder. Altså 9x5 minutter på banen i løpet
mellom kl. 09:00 og 18:00.
Når dette er sagt så er det dette som gjør denne sporten så fantastisk artig å delta på.
Fart og spenning hele dagen. Kan det bli noe bedre? Jo faktisk.. Det sosiale aspektet er også
en stor del av et slik stevne. Vi er en sammen spleiset gjeng som støtter og hjelper hverandre
under løpet og samles etter stevnet til middag og kanskje en by tur etterpå. I helgen var det
store øyeblikket da vi skulle kjøpe oss middag på lørdagsettermiddagen.
En kebabsjappe i byen ble valget. Sitte plasser til 4 var ingen hindring. Frem med bruskasser
og provisoriske bord ble benyttet. Maten smakte fantastisk :-) Senere på kvelden valgt noen
å ta tidlig kveld, da fredagskvelden fortsatt satt godt inne, mens andre valgte å sette seg i hotellbaren med noen gode kalde drikker.
Så var det å komme seg opp igjen på Søndagen, banen åpnet kl. 07:00. Ingen tid skulle gå til
spille og kl. 07:15 var alle 6 på plass i Mustit RC Raceway.
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