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Egentlig skulle vi bare ta
en rask tur innom Moss RC
Bilklubb for å lage en re-
portasje. Det endte med
heltenning og flere timer
med kjøring på den enestå-
ende banen.
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Det er full fart på i annen etasje
i Rabekkgata 9. Der finner vi Vi-
aNett Raceway, det flotte anleg-
get til Moss RC Bilklubb. Flere
kvelder i uka kommer nye og
gamle medlemmer for å kjøre på
det som kanskje er Norges fi-
neste innendørsanlegg for radio-
styrte biler. 

Tre baner
Vi møter Torstein Syvertsen, en
ivrig type som brenner for klub-
ben. Han kjenner RC-bilene ned
til den minste detalj, og han har
lagt ned enormt mye av fritiden
sin på å få ViaNett Raceway i
den standen den er. Anlegget har
tre baner som medlemmene kan
bruke så mye de vil. Den største
banen har tidtakningsutstyr, og
man kan følge rundetidene til
hver sjåfør på skjermer i lokalet. 

Syvertsen kommer med en bil
bort til oss. – Her, kjør noen
runder da vel, sier han. Bilen er
en Tamiya M-Chassie  –  en
avansert men lettkjørt bil som
krever minimalt vedlikehold. 

Sitrer i kroppen
Det er sikkert 25 år siden forrige
gang vi kjørte en RC-bil. Etter en
halv runde begynner det å sitre i

kroppen. Pulsen stiger og kon-
sentrasjonen skjerpes. Den vesle
bilen fyker av gårde på filten og
responderer lynraskt på den
minste berøring på kontrolleren.
Rundetidene synker, og etter en
halvtime er vi ikke langt unna å
holde følge med enkelte av de
andre på banen. Dette er van-
vittig moro, spesielt når det er
flere på banen og konkurran-
seinstinktet er vekket. 

Flott miljø
– Vi har fått et fantastisk miljø,
der alle typer folk møtes jevnlig
fordi de har én felles interesse  –
nemlig RC-biler. Noen tar det
langt og bruker nesten all tiden
sin på å mekke og kjøre, andre
tar med seg bilen og kjører noen
runder når det passer sånn. Star-
ter man med en bil i M-klassen
er ikke kostnadene store. Det er
derimot kjøregleden. I klubben
er det alltid noen som kan hjelpe
deg i gang. Bilene kjøper man
enten av klubben eller hos Mo-
dellspesialisten på Rygge Stor-
senter, sier Syvertsen. Han
understreker at alle er velkom-
men til å se og prøve. 

Julegave til far?
Ikke se bort i fra at det kommer
til å ligge liten bil under juletreet
i år. Om ikke annet til far  –  fra
far. Får du også tenning kan du
sjekke www.mossrc.no. Der
finner du alt fra rundetider til
kontaktinformasjon, detaljene
rundt de ulike klassen og mye
mer. Følg med og stikk innom
når det er trening.

Et hett ju
legavetip

s

FLOTT ANLEGG: Touringbanen er 120 meter lang der de grommeste bilene oppnår 65 kilometer i timen på langstrekka. I tillegg er det driftingbane og en spesialbane for Mini-Z bilene. 

MEKKING: Torstein Syvertsen kjenner bilene til hver minste skrue. Små triks og finjusteringer deler han villig
med de andre medlemmene. 

GODT MILJØ: Noen kvelder kryr det av folk hos Moss RC Bilklubb. Her deler man samme interesse, uansett
alder, kjønn eller bakgrunn.  


