IHRC - RACEWAY

Løpsrapport 31. Aug - 1. Sept

NM 1:10 Elektro Buggy og Short Course
Årets Norgesmesterskap i 1:10 Elektro Buggy og Short Course er gjennomført
oppi IHRC Raceway. Arrangøren Innherred RC Bilklubb vil med denne løpsrapporten
fortelle deg hvordan det gikk for seg.
Norgesmesterskapet gikk av stabelen helgen 31. Aug. – 1 Sept. Det skulle konkurreres i
følgende klasser: 1:10 elektro Buggy 2WD og 4WD samt Short Course. Buggy 2WD og
Short Course skulle gjennomføres lørdag 31. August mens 4WD skulle kjøres søndag.
Det spesielle med årets NM var at det i tillegg til tittelen Norgesmester skulle deles ut en
Kongepokal i Buggy 4WD. Det betegnes som meget sjeldent at det deles ut en slik
pokal i denne sporten. Så spenningen var stor rundt hvem som skulle ta med seg
pokalen i år.
Det stilles store krav til et slikt arrangement, så for å sikre oss det beste av det beste
booket vi en svensk mester i tidtakersystemet RCM Ultimate. Han heter Ulf Tørnros og
var med oss under hele arrangementet. Det kan nevnes først som sist, alt gikk etter
skinner under begge dagene. Han var «Mr. Calm him self» 
Klubbens medlemmer stilte som alltid opp, og bidro på de aller fleste stedene, om det
nå skulle være bilpålemper, teknisk, dommer, løpsleder, restaurant/kiosk og speaker.
Som alltid var det mange kommentarer på den fantastiske maten som ble servert oppi
skytterklubbhuset. Det ble solgt alt fra sjokolade til den beste hjemmelagde (pizza,
brødskiver med godt pålegg, karbonade med ertestuing osv..) Maten du kan tenke
deg.
Været ville liksom ikke helt på Lørdagen, spredte regnbyger og sol om hverandre.
Søndagen ble helt perfekt, som Stein Ove hadde sagt det skulle. Når det gjaldt lørdag
hadde nok Stein Ove bommet litt på tidspunktet. Solen kom frem etter løpets siste
finale.
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Løpet ble godt besøkt av
både store og små. NRK
hjalp til med publisering
av løpet både under og
etter arrangementet.
Lokalavisen bidra med
god omtale både før og
etter løpet.

Buggy 2WD og Short Course Lørdag
Qualifycation

Kvalifiseringen til Buggy 2WD startet med førermøte kl. 09:30 og første gruppe av totalt 3
grupper startet heat 1. kl. 10:00.
Gruppe 1 besto av 6 førere som representerte Trondheim, Bergen og Moss. Vi hadde 2
brødre som konkurrerte både mot de andre og i mot hverandre. Dessverre ville ikke bilen til
Christoffer Rønne starte, så broren Marcus vant første runde innbyrdes. Det hadde startet å
regne, regn og elektronikk er ikke bestandig beste venner. Så utover dagen var det mye
frafall blant førere som hadde problemer med bilen sin. 1 heat gruppen 1, ble vunnet av
Trond Tørset. Hans beste rundetid ble på 38.8, men Trond skulle utover dagen få rundetiden
ned helt til 36.0. I Heat 2 var det igjen Trond som dro det lengste strået og vant runden foran
Fredrik N. Larsen. Christoffer ble nr.3 og vant denne gangen foran sin bror Marcus. I heat 4
var det Fredrik som tok seieren foran Trond, og med seieren i heat 3 som ble kjørt med bare 2
biler. Kunne Fredrik klatre opp til en 15 plass i kvalifiseringen. Trond fikk en 16. plass. Christoffer
slo sin bror med sin 19.plass mens Marcus fikk en 21. plass
Gruppe 2 besto av 9 førere som representerte Trondheim, Oslo og Innherred. 2 lokale
førere var med her. Cato Fjeldstad og Kennet Neverdal slo godt for seg i denne gruppen.
Det var uten tvil Ketil Pettersen som slo best for seg med å vinne 4 av 5 heat. Hans beste
rundetid var på 32.9. Kennet slo Cato på målstreken når det gjaldt poeng og fikk en 11 plass
i kvalifisering rett foran Catos 12 plass. Ketil kjørte seg opp til en 6. plass og dermed inn i Afinalen.
Gruppe 3 besto av de 9 mest ranket topp førerne våre i norge + 1 svensk toppfører.
Martin Sørli og Roy Gjemble har kjempet om topp plasseringer tidligere på IHRC Raceway,
og det er Martin som har seiret de fleste gangene. Andreas Daving og Niklas Bjørkå Roos
hadde tatt turen oppover fra Østlandet for å vise muskler også. Første heat kom i gang og
det var ikke overraskende, Roy Gjemble som tok seieren. Dette var starten på noe stort for
Roy, denne helgen. Roy skulle vinne 4 heat på rad og tok det rolig det siste og ble nr. 3 De
andre førerne klarte ikke å hamle opp med hjemme føreren. Jan Dahl og Martin Sørlie var
de som var nærmest. Roy`s beste tid var 10 runder på totaltiden 5:19, nærmest var Jan Dahl
på 10 runder totaltid 5:26 altså hele 7 sekunder etter. I kvalifiseringen var det også Roy som
hadde beste rundetid i regnværet. Tiden ble 30,8
Resultat etter Kvalifisering Buggy 2WD
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Finals 2WD lørdag
Klokken nærmet seg 15:36, og det var klart for første finaleomgang. Først ut var Cfinalen. Den besto av 4 førere, men 2 måtte kaste inn håndkleet. Så det var bare Odd
Skinderhaug og Marcus Rønne som kjørte de 5 minuttene finalen tar. Odd gikk seirende
ut av denne bataljen, med et snitt tid på 44,9 mot Marcus 47,9. Andre finale heat ble
meget likt den første med Marcus og Odd på banen. Snitt tiden gikk noe opp for begge,
men som i første så gikk Odd seirende ut denne gangen også. Marcus innså nå at det
var alt eller ingenting i tredje og siste finale. Han satset stort og fikk betalt for dette. Han
fikk ned snitt tiden med hele 5 sekunder pr, runde og fikk inn hele 7 runder innen de
tilmålte 5 minuttene. Han fikk sin beste rundetid for dagen med 39,48. Det var dessverre
ikke nok, for det var Odd fra Trondheim RC Bilklubb som vant C-finalen totalt sett.
I B-finalen var det duket for en lokal fight mellom Kenneth Neverdal og Cato
Fjeldstad. I første runde vant Kenneth knepent etter en dårlig siste runde av Cato, også
andre runden vant Kenneth. Tredje runden var Kenneth uheldig og måtte bryte etter 2
runder. Cato derimot gjorde sin beste nest beste runde og kjørte inn med 8 runder på
snitt 38,2. dette var en B-finale uten helt klare vinneren, men det var til slutt Trond Tørset
fra Trondheim som tok seieren foran Are Besaas også fra Trondheim. Jon Bratlie tok 3
plassen. Kenneth tok 4 plassen foran Cato på 5 plass.
Så var det duket for A-finale og det skulle kåres en Norges Mester i 2WD. Roy
Gjemble hadde Pole Position foran Jan Dahl og Martin Sørlie på 3 startposisjon. Første
finaler runde ble en «lett« seier for vår egen Roy Gjemble. Det hele ble nok avgjort etter 2
runder, da Andreas Daving måtte bryte pga tekniske problem, Martin Sørlie tok opp
kampen etter en dårlig start, men det hjalp lite selv med rundetider ned mot 32.5. For
Roy hadde snitt rundetider på 32.1. I andre finalerunde fikk Ketil Pettersen og Martin Sørlie
fart på bilene sine og ga Roy en vis kamp. 2 rundetider på 36.2 og 36.6 måtte Martin
slippe teten mens Ketil ikke klarte å holde rundetidene i snitt under 33.0, så også denne
runden gikk til Roy Gjemble. Det vil i praksis si at Roy allerede kunne innkassere NM
tittelen, da ingen kunne slå han selv med en 3 finalerunde. Det var en rolig og avslappet
Roy som gikk opp i førertårnet for å kjøre 3 runde, og startet løpet med å prøve å hoppe
over alle 4 hoppene etter startlangside. Det gikk neste, men bilen tippet rundt i svingen
etter hoppene. Han lå nå nede på en 7 plass, og Jan Dahl gikk opp i tet, med Andreas
Daving og Martin Sørlie rett etter. I 5 runde klabbet Martin og Andreas det til og Roy
kunne kjøre seg oppover i feltet. Jan Dahl og Andreas skiftet med å lede løpet men det
var til sist Jan som tok seieren og Ketil gjorde en feil i 8 runden, som gjorde at Roy kunne
kjøre forbi å ta 2 plassen. NM i 2WD var nå ferdig og vi kunne offisielt pårop oss i IHRC at
vi hadde en Norgesmestre i klubben. Jan Dahl ble nr. 2 og Ketil Pettersen ble nr. 3
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Bilde av alle deltakere NM elektro Buggy 1:10 2WD
I Short Course klassen var det 5 førere som stilte til start. 2 fra Innherred, 2 fra Bergen og 1 fra
Moss. I kvalifiseringen som gikk over 5 heat var det, 4 forskjellige vinnere. I første heat var det
Jack Andre Sundet som tok, 27 sekunder foran Gry Torp. I Heat 2 var det Stein Ove Nordahl
som tok, også der måtte Gry ta seg til takke med en annen plass. Heat 3 ble overlegent
vunnet av Roy Gjemble, hele 2 runder foran neste mann som var Fredrik Nestvold Larsen fra
Bergen. Fredrik fikk sin revansje i heat 4, da han vant 22 sekunder foran Stein Ove. 5 og siste
heat var Roy tilbake og vant heatet, men med mer kamp denne gangen fra Fredrik som var
bare 1 runde bak denne gangen. Når vi nå ser de 5 heatene sammen, viser den oss at Roy
vant kvalifiseringen for an Fredrik og Stein Ove på 3 plass.

Slik ser den komplette kvalifiseringslisten ut etter 5 kvalikrunder.
Det var nå klart for finaler. 3 del finaler som til slutt vil kåre en Norgesmester. Første
finalerunde startet kl. 15:26. Stein Ove klarte ikke å komme til start., men de 4 andre var klare
til fight. Etter en dårlig start av Roy kunne Fredrik ta teten etter en runde. Fredrik ga aldri Roy
muligheten til å kjøre forbi han. Roy kjørte meget godt, og tok banerekorden for Short Course
på totaltiden 9.05.19. Det var klart for 2 finalerunde. Roy fikk denne gangen en god start og
tok teten, mens Fredrik bare var 0,6 sekunder bak etter en runde. Stein Ove Jack Andre og
Gry fulgte etter. Etter 2 runder måtte Fredrik gi nye 0,7 sekund, fra her og utover var det ikke
mulig å følge etter Roy. Stein Ove, Jack Andre og Gry fulgte etter i samme rekkefølge som i
første runde. I 3 og siste finalerunde fikk vi samme rekkefølge i teten. Roy foran Fredrik, som
før. I 7 runde måtte Stein Ove bryte og det gjorde at Jack Andre kunne passere og
innkassere sin 3 plass i denne runden. Finalene var nå over og igjen kunne vi i Innherred RC
bilklubb juble over å ha fått nok en Norgesmester. Roy Gjemble var seiers herre også i denne
klassen.
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Qualifisering 4WD Søndag
lørdag

Da var det duket for NM i Buggy elektro 1:10 4WD. Ikke nok med det, så skulle det
utdeles en konge pokal. Flere topp førere betraktet lørdagens løp i 2WD som
oppvarming til dagens løp i 4WD. Første kvalifiseringsrunde av 4 totalt startet med
gruppe 1 kl. 09:00
Gruppe 1 startet uten Thomas Krokstad som ikke klarte å komme til start. Det var
derimot Frode Skauen som tok ledelsen etter 1 runde på banen. Det må kalles en
knepen ledelse, for Ole Steen Karlsen var bare 0,08 sekunder bak  ved neste passering
hadde Ole overtatt ledelsen foran Frode med 1,4 sekunder. Fredrik Nestvold Larsen kom
bak de 2. Sindre Reitan lå på en 4. plass, Trond Tørset lå på en foreløpig 5 plass. I femte
runde måtte Fredrik gi seg med tekniske problem. Trond Tørset fikk problem med
tellebrikken i bilen sin på 4. runden, Dette ble senere korrigert av Timekeeper. Når
klokken stoppet etter 5 minutters race, hadde Ole fortsatt kontroll på heatet og vant
foran Frode. Trond avanserte til en 3. plass. Sindre kom inn på en 4. plass er meget jevn
kjøring på rundt 40.0 tider. Så moralen må være å aldri gi opp, før klokken har sluttet å
gå  i den andre kvalifiseringsrunden var Thomas Krokstad på banen, han fikk kjørt 6,
men han hadde store problemer i 3. lap runde, så han så nok frem til å glemme denne
kvalikrunden og se frem til 3. runde. Heatet ble som i første vunnet av Ola foran Frode
og Trond som sist. Sindre måtte bryte etter bare 4 runder. I 4 og siste kvalifiseringsrunde
måtte Ole og Trond bryte. Så vi fikk en liten endring i toppen. Frode tok seieren med
hele 10 runder på de 5 minuttene de får, mens Fredrik tok andre plassen foran Thomas
fikk en god runde og tok sin beste rundetid for dagen på 36,4. Sindre fikk slette sin runde
pga at han ikke dukket opp som bil lemper til avtalt tid.
Gruppe 2 besto av 7 førere herav 4 fra Innherred RC. Ved start på første runde,
manglet vi både Kenneth Neverdal og Daniel Yttervoll. Under løpet fikk både John Are
Drivvold og Jon Bratlie trøbbel og måtte bryte. Så vi sto igjen med 3 førere som fullførte
løpet. De 3 førerne var Stein Ove Nordahl, Ole Morten Finnset og Cato Fjeldstad. Stein
Ove ledet runden fra start til mål foran Ole Morten som tok andreplassen etter at Jon
måtte bryte etter å ha ligget på en 2. plass til 6 lap runde. Cato kom inn til en fin 3.
plass. Andre runden startet med Kenneth og Daniel på plass. Kenneth ga Stein Ove en
god kamp under hele løpet. 2 dårlige runder gjorde at Kenneth ikke klarte å komme
seg forbi. Han endte bare 3,7 sekunder bak. Cato 6 sekunder bak der igjen. Kampen
om 4. plassen ble i mellom Daniel og Ole Morten, Daniel trakk det lengste strået og tom
4. plassen 2 sekunder foran Ole Morten. Jon og John Are måtte bryte under veis. Tredje
runde ble et løp som vil bli husket som en « rysare « Det startet med John Are i ledelse
helt frem til lap 2. Da tok Cato over ledelsen og ledet til lap 6. knall og fall for Cato
gjorde at nå var Kenneth som ledet. Når det gjensto bare en runde, fikk Kenneth, Cato
og Jon et uhell som gjorde at Daniel kjørte forbi de 3 og kjørte inn til seier bare 3
sekunder foran Kenneth. Cato holdt seg foran Jon med bare 0,71 sekund. Stein Ove lå
som nr. 2frem til lap 5, men da tok han en «Nordahl» og måtte bryte (det er ikke så rent
sjeldent at Nordahl må bryte sjø;-) Fjerde og siste kvalifiseringsrunde ble også
spennende runde, det skilte bare 6 sekunder mellom 1 og 4 plass. Runden ble vunnet
av Kenneth rett foran Stein Ove og Jon. Daniel 4 sekunder bak Jon. Stein Ove ledet
løpet helt frem til siste runde, da måtte Stein Ove ta en 33.8 runde mens Kenneth
presset ned til en 31.6 og tok dermed seieren foran Stein Ove med 0,7 sekunders
ledelse.

Med disse resultatene i kvalifiseringen gikk Stein Ove opp til en 10. plass i finalen mens
Kenneth ble nr.11 og Cato nr. 14 rett bak Daniel på en god 13. plass nå kunne de sette seg
ned og gjøre seg klare til finalen. Før det måtte gruppe 3 også kjøre kvalifisering.
Gruppe 3 startet med 8 topp motiverte førere. Første runde gikk som alltid blant disse topp
førerne, pent og pyntelig for seg. Roy Gjemble hjemmefavoritten innfridde så det holdt.
Med en ledelse foran nr. 2 Ketil Pettersen på 3,2 sekunder. 1,3 sekunder bak der igjen kom
Niklas Bjørkå Roos. Martin Sørli fikk en dårlig start til han å være og havnet hele 14 sekunder
bak Roy. Thomas Værnes Trondheims oppadgående toppfører måtte innse at de 2 lap
rundene med 38,0 og 40,7 rundene ikke hjelp særlig til å hevde seg blant topp 4. Thomas så
vell for seg en forbedring i andre runde, men skuffelsen var tydelig i ansiktet da han etter 4
lap runde måtte bryte pga tekniske problem. Det var ingen skuffelse å se i Martins ansikt da
han gikk ned fra førertårnet, for han klarte med minst mulig margin å slå Roy. 0,5 sekunder
skilte de 2 ved målgang. Rundetidene begynte også å bli ekstrem lave. Alle de 4 topp
førene fikk rundetider ned på 29 tallet. Banen hadde tørket helt opp og festet var ekstremt
godt. Andreas Daving merket også dette godt og fikk en 3 plass i denne kvalifiserings
runde. Runde 3 av de 4 kvalifiseringsrundene ble ikke så tett som de 2 foregående rundene.
Roy vant runden med 4 sekunders forsprang på Martin og Martin hadde 3 sekunders
forsprang på Niklas. Det som vi la merke til på denne runden var de ekstrem høye farten
bilene hadde. Hverken Roy eller Martin hadde en rundetid over 30.8. Snitt rundetidene til
Roy lå på 29.1 mens Martin lå på 29.4. Roy tok lap nr. 4 på tiden 27.858, det mine damer og
herrer er ufattelig raskt. Det var nå klart for siste kvalifiseringsrunde. Klokken nærmet sen halv
ett og publikum fikk oppleve en runde som var det vi kan kalle det perfekte heat. Roy
kunne vise til 11 runder der rundetiden lå i mellom 28.2 og 29.3. noe som er helt fantastisk.
Martin hadde klart det bedre hadde han ikke hatt et lite uhell i lap 7, hvor han måtte opp i
en 32.7. men det er akkurat dette som er så vanskelig i et RC løp. Det skal så ufattelig lite til
før rundetiden øker med et sekund eller 2. Vi skal trekke frem Are Belsaas også i denne
runden. Han klarte sitt beste heat med 9 runder på totaltiden 5.10 og ble nr. 6 i dette
heatet. Martin ble igjen nr.2 bak Roy mens Tommy Langaard ble nr. 5 også han på sin
beste runde.
Ranking etter kvalifiseringsrunden

Finale 4WD Søndag
Starten på A-finale nummer én så mye kontrovers på første runde,
Finalebeskrivelsen er hentet
fra Red RC`s artikkel om Roy
som Roy ledet flokken ned og gjennom de første svingene klippet han de
Gjembles Grand Slam i
innvendige rørene og krasjet inn Martin Sørlie. Etter de første endelige
Buggy NM 2013. link til
driverne enige om det var en race hendelsen, men likevel in «the heat of the
artikkelen finner du her.
moment», tildelte dommeren bil nummer 1 en «Stop and Go»
REDRC.NET
straff. Hendelsen førte til at Martin havnet i sjette posisjon og fra «Stop and
Go» feltet kom Roy ut på fjerde. Ved slutten av runde 1, var Ketil nå i
ledelsen, med Andreas Daving i andre og Roy tilbake opp til tredjeplass. På
slutten av etappen to, hadde Ketil åpnet et gap på ca 1. sekund på Andreas
som hadde både Roy og Martin på slep. På lap tre passerte Roy Andreas og
nå kjørte han alt det drivverk og motor kunne tåle for å komme innpå
Ketil. Martin dessverre gjorde en feil på denne etappen, men det ble raskt
gjenopprettet ved å passere Andreas igjen på lap fire. På lap fem oppdaget
Roy en litt ubalansert Ketil, så på dobbelt hoppet like etter det lange rette
strekket, ga han full gass, hoppet over dobbelthoppet i ett 9 meter hopp, for
så å fly forbi Ketil, Roy landet perfekt i den 180 graders høyre svingen og var
nå på førsteplass med Ketil nå et halvt sekund bak. Roy og Ketil fikk nå en
luke på Martin og Andreas som sloss for tredje. De neste par rundene forble posisjonene den samme,
men Martin begynte nå å ta innpå Ketil og gapet opp til Roy som ledet, var 1,1 sekunder. Stillingene forble
sånn helt til siste runde av løpet da igjen Ketil hadde et uhell etter lang strekke og måtte ha hjelp til å
komme seg på banen. Dette lar Martin komme seg forbi og han ga alt for å prøve og ta innpå Roy som
var i ledelsen. I midten av banen, var Roy i ferd med å passere en saktegående bil når bilen plutselig
stoppet like foran Roy gir han ikke rom for å passere. Roy måtte vente på hjelp for å få fjerne bilen foran
før han kunne komme seg videre, Martin hadde selvsagt full gass var nå bare et halvt sekund bak Roy,
men Martin ga for mye gass i veggen, mens Roy «rolig» kjørte videre og tok hjem første etappe seier , tre
sekunder foran Martin i andre og Ketil sju sekunder bak Martin i tredje.
Starten på den andre etappen var ikke så dramatisk som i første A-finale. Roy fikk ett sekund
ledelse til Martin i første lap, Ketil Pettersen måtte la Niklas Bjørka Roos passere etter et uhell. På lap to
jaget Martin lederen Roy, men hadde en dårlig landing etter dobbelt hoppet foran den 4,2 meter høy «
Wall of Death» og ligger nå 5 sekunder bak Roy. På lap to var det slaget om tredje plassen mellom
Niklas, Andreas og Ketil. I ledelse kommer Roy opp på veggen og kutter øverste hjørne for nær og klippet
innsiden røret, ramlet ned og måtte få hjelp. Dette lar Martin komme opp i ledelse, men Roy er like
bak. På de neste par runder var det Martin foran Roy og begge var i stor slag og viser spektakulær
kjøring, men da Martin igjen hadde en dårlig landing etter veggen, var det nok til at Roy kom seg forbi
igjen, og fikk umiddelbart et halvt sekunds ledelse. På neste runde prøvde Martin alt men presset for hardt
så han gikk rundt 180 graders etter table`n og gir Roy litt pusterom igjen. Fra dette punktet på Roy var på
cruise control og han sikret sin andre etappe seier og vinner dermed sammenlagt, Norgesmesterskaps
tittelen og den prestisjetunge Kongepokalen, som ble overlevert av ordfører i Levanger på
premieutdelingen

Her er den komplette listen etter endt finale i 1:10 Buggy elektro 4WD

Vinnere Buggy 4WD
1. Roy Gjemble 2. Ketil Pettersen 3. Martin Sørlie

Vara ordføreren overleverer kongepokalen til Roy
Gjemble

Bilder fra helgens store begivenhet.
Mye folk på besøk i år.

Det gjøres klart til førermøte
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For
Innherred RC bilklubb
Vegard Krokstad

