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 - eller er du voksen nok til innrømme at du liker å ha det moro? Kanskje du har 
lyst til å prøve deg på RC bilkjøring? Ikke nøl med å stikke innom klubben vår. Da 
vil du se hva det handler om, og du vil få nyttige tips om hva du bør skaffe deg. 

Vi kan også hjelpe deg med å arrangere et bedriftsevent for dine ansatte eller dine 
kunder. Hva med å stille et eget bedriftslag? 

Besøk vår nettsider www.mossrc.no for å sjekke ut mer om oss, våre åpningstider, 
våre klubbløp, våre aktiviteter og priser. Du finner oss i Rabekkgaten 9, like inntil  
Melløs stadion. Se etter ViaNett skiltet. Kjør inn på baksiden av bygget. Det står 
MossRC på døren.  Velkommen skal du være! 

Butikk i Oslo og Fredrikstad 
www.mikronor.no

Våre offesielle leverandører av hobby- 
varer besitter høy kompense - og 
et godt utvalg av varer. Stikk innom 
for en prat og for å få nyttige tips 
og råd.

Er du for gammel til å ha det gøy?
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3 spennende baner på 1 steddene dine er

Mekkerom, kiosk og kantine

En hobby for alle!n
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Moss RC Bilklubb - En klubb for alle!

Hos oss i Moss RC har vi som mål å fylle fritiden med noe som får oss til å 
koble av i tillegg til at det er sosialt, kreativt og utrolig morsomt. I en travel 
hverdag med mørke kvelder, er det nyttig for de fleste med påfyll av energi. 
Å ha det morro er en god måte å bygge overskudd på!

Liker du fart og spenning, og er du lei av gjentagende TV reklamer? Har du 
lyst til å fylle opp noen av kveldene dine med meningsfyllt moro? Da er vi 
overbevist om at du vil få en artig opplevelse hos oss. 

RC bilkjøring handler i utgangspunktet om presisjon, koordinasjon og strategi. 
I tillegg handler det om mekanikk i ulik grad selv om det siste ikke er like viktig 
i alle klasser. Det handler om å forbedre seg selv, og bilen man kjører. Bilens 
oppsett er avgjørende i forhold til dine prestasjoner på banen. 

Moss RC har opparbeidet seg et fantastisk anlegg på ca. 700 m2 med 
3 ulike baner, mekkerom, kantine og verksted. Vi har et avansert online 
tidtagningssystem og egen løpslederbås for å kunne gjennomføre løp så 
proffesjonelt og realistisk som mulig. 

Her spiller det ingen rolle om du er 7 eller 70, om du er jente eller gutt. Her 
er det like moro for nybegynnere som for de erfarne. Kom for å se, skru, kjøre  
eller bare å mingle. Uansett - hos oss er kvelden din!



Moss RC Bilklubb - En klubb for alle!

På våre baner kjører vi innendørs kun med onroad biler i 2 -og 4 hjulstrekk. 
Bilene over er glimrende biler for både nye og erfarne. Det er M-05 Chassie 
biler fra Tamiya i scala 1:10 med forhjulstrekk som er både rimelige, robuste 
og ikke minst svært morsomme å kjøre. Skal du bare kjøre å ha det gøy med 
et lite budsjett, da er dette klassen for deg!

Det kjøres også aktivt med 1:10 touring biler som oppnår en topphastighet på 
hele 65 km/t på banens 25 meter langstrekke. Her kreves det høy presisjon på 
bilens setup, og full konsentrasjon når du kjører. Dette er klassen for deg som 
liker å konkurrere til det ytterste. Er du klar for en real utfordring?

Drifting er en klasse hvor bilene skal skli mest mulig sidelengs. Her gjelder en 
helt egen kjøreteknikk. Tøft design og blinkende lys er viktige fokusområder. 

Kom ellers innom for å få vite mer om de andre klassene vi også kjører med. 
Velkommen skal du være!

R E K L A M E


