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Moss RC-Bil Klubb startet
opp i Moss i januar 2009.
Interessen har vært svært
stor og medlemstallet har
økt raskt. Klubben teller
nå rundt 100 medlemmer
og egen utendørsbane står
klar i Rabekkgata.
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Klubben har i løpet av halvannet
år fått frem et fantastisk anlegg
som byr på mange muligheter
både innendørs og utendørs for
alle og enhver. -Vi har et stort og
trivelig inneområde med en 1:10
bane på 200 kvadrat, stort mek-
kerom med plass til minst 20-
30 personer, trivelig kantine, stor
Mini-Z bane, dusj og toaletter. I
sommer fikk vi også satt i stand
en utrolig vellykket og nærmest
vedlikeholdsfri utendørsbane. På
toppen av dette har klubben nå
også fått et hypermoderne web-
basert rundetelleranlegg. Det lig-
ger enda flere muligheter i om-
rådet. Neste sesong tar vi også i
bruk det store betongdekket
utendørs som er på rundt 1000-
1500m2. Folkens – det er bare å
gratulere og å glede seg til den vi-
dere utvikling av anlegget. Moro
skal vi ha det, sier Torstein Sy-
vertsen til City Syd Avisen.
Ambisjonene videre nå er i første
omgang å strukturere klubben
med faste kjøretider og faste ak-
tiviteter. -Det er viktig at når
man først har satt av tid til å
kjøre også møter likesinnede
som kan by på litt utfordring og
sosial mingling. Å kjøre alene gir
jo ikke noe ”kick” i lengden for
å si det slik, sier Syvertsen vi-
dere.
-Trivsel og høy sosial faktor er
svært viktige ingredienser for å
få en slik klubb til å fungere. Det
er derfor viktig å ikke stresse ut-
viklingen for mye og heller ikke
å ha for store ambisjoner om å
holde anlegget åpent 24/7. Bren-
ner man ut ildsjelene ender man

fort med en klubb i forfall. Må-
let nå er å rekruttere så mange
som mulig til klubben. Jo flere
medlemmer vi får, jo flere har vi
som kanskje er villige til å stille
opp på vakter og dugnader, sam-
tidig som at vi også får mer
penger i klubbkassa. Ildsjelene
trenger av og til litt avlasting. Vi
kommer til å ha stor fokus på

nybegynnere, og å få disse til å
føle seg velkomne. Har man
interessen for hobbyen vil man
veldig raskt nå et nivå som gjør
at man lett henger med blant de
beste. Vi skal sørge for å tilrette
like mye for de som har en ri-
melig modell som for de som vil
kjøre på elitenivå. Sammen skal
vi lære av hverandre og ha det
gøy.
Det skal visstnok ikke være så
vanskelig å lære seg å kjøre
radiostyrt bil. De fleste blir, i
følge Syvertsen, raskt relativt
gode sjåfører. Hemmeligheten
sies å være å kjøre rolig og be-
hersket og å tilpasse farten til
underlaget. Klarer man å holde
igjen litt på gassen, så vil man
trolig vinne over alle som ikke
klarte nettopp det.
Lørdag 4. september arrangerte
Moss RC-Bil Klubb et klubbløp
på sin nye utebane i Rabekkgata.
Med nydelig vær og mange blide
fjes i alle alder kunne ikke dette
ende med noe annet en suksess.
Rundt 25 deltagere og 80-100
framøtte kunne more seg med
synet av radiostyrte biler i vill

duell. Den nye banen er laget
med stor dugnadsånd i klubben.
Som underlag har klubben fått
det gamle kunstgresset til Ekholt
Ballklubb. Kunstgresset gir en
nærmest vedlikholdsfri bane og
godt veigrep i tillegg til at bilene
ikke blir så skitne. 
På banen kjøres det med biler i
de fleste klasser opptil 1:8 skala.
Bilene oppnår en topphastighet
på banen opp mot 50 km/t. Store
hopp og fartsdumper bidrar til å
holde farten nede og spenningen
høy. Bilene hopper både høyt og
langt. De fleste kjører med elek-
tromotorer, men drivstoffmoto-
rer er også tillatt enkelte dager i
uken. Har du hatt lyst til å prøve
å kjøre radiostyrt bil? Da er det
ikke lenger noe å vente på. Med
så gode banetilbud i nærområdet
og med et så bra miljø er det
bare å realisere guttedrømmen. -
Bli racerbilsjåfør du også, opp-
fordrer Torstein Syvertsen i
Moss RC-Bil Klubb.

Moss RC Bil klubb 

Egen utendørsbane for radiostyrte biler

Grillpølser, kald brus og lynlodd
hører med. Her er det Kenneth
som står for serveringen. 

Vinneren av løpene vinner bare
æren. Premiene trekkes ut blant
deltagerne. Likere
Vinnersjanse får man ikke. 

Vinnerne av banens første klubb løp ble Kjell Rune (midten), Vidar Rygge
(venstre) og Per Kongshaug (høyre).

Vi vil veldig gjerne ha flere medlemmer til klubben. Følg med på klub-
bens hjemmesider for mer info: www.mossrc.no


