
Invitasjon til NC3 2017

Kristiansand modellspeedbåtklubb har gleden av å invitere til årets 3. norgescup runde. 

Arrangør: KMSBK

Sted: Mjåvann
GPS koordinater til kjøreplass: 58° 8' 21.9N 7° 53' 7.10E

Dato: 24-25 juni
Klasser: Offshore (FSR-O) 3,5 – 7,5 – 15 – Standard Zenoah - 27 og 35

Hydro (FSR-H) 3,5 – 7,5 – 15 og 27
OTA

Påmelding: Online påmelding på www.nmsbf.org 
Frist: 16 juni

Regler: Det kjøres etter NMSBF sine regler. 
Alle deltakerne skal lese gjennom reglene før start!
Det er pålagt å ha 2 frekvenser, dersom man kjører med FM sender
Det er pålagt å ha co-pilot både til trening og i løp
Det benyttes elektronisk rundeteller system. Det er nødvendig med 
Mylaps/AMB transponder.

Priser: Påmeldingsavgiften for senior kr 150,- pr klasse. 
Påmeldingsavgiften for junior kr 75,- pr klasse. 

Innbetalingsfrist er den samme som påmeldings frist. For sen betaling (etter 
frist) medfører startnekt!!!

Betaling: Deltakeravgift betales til: til KMSBK v/Helge Haugen 
Konto nr : 3090.13.02398
 MERKES : Startavgift NC-3 2017 + navn, klasser 

                      CAMP-AVGIFT:for di som skal overnatte på kjøreplassen ber jeg 
                      betale inn 150,- pr natt pr boenhet til samme konto nr.MERK tydelig 
                      hvem og hvor mange netter ..dette skal dekke inn tømmeutgifter
                      og strøm tilkobling hvor FESTIVAL får en liten oppmerksomhet fra 
                      KLUBBEN som TAKK  for bruken av området              
                      

                  
Lisens: Det kreves lisens fra NMSBF. Denne koster kr 300 per sesong, og betales til: 

Norsk modellspeedbåt forbund v/Harald Ekkjestøl
Kontonummer: 1207.81.11613
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Kontakt: Navn: Helge Haugen
Epost: hehauge4@online.no
Telefon: 90623555

Øvrig informasjon: www.nmsbf.org

Program:

Fredag
08.00 – 21.00 Trening

Lørdag
08.45: Førermøte
09.00  - 12.00 1. runde offshore og hydro
12.00 – 13.00 2. og 3. runde i hydro
13-13.30 Pause (ingen start av motorer)
13.30 – 17.00 2. runde offshore og 4 runde hydro
17.00 – 21.00 Trening

Søndag
07.45 førermøte
8.00 – 12.00 3. runde offshore og 5 runde hydro
12-12.30 pause
12.30 – 16.00 4 runde offshore og 6 runde hydro
Det tas forbehold om endring av tidspunkter og rekkefølge.

Veibeskrivelse:
Fra Øst: 
Kjør ca 6 km forbi kristiansand. Ta av mot HØYRE til Mjåvann industriområde. Følg veien til
du kommer til kryss ved FRUSTØL,ta til venstre mot netthandelen. så til VENSTRE i stede 
for å kjøre opp til denne bedriften. Vannet ligger like på nedsiden av SØRLANDSKJØTT

Fra Vest: 
Ca 6 km før kristiansand. Ta av mot HØYRE til Mjåvann industriområde. Følg veien til du 
kommer til kryss ved FRUSTØL,ta til venstre mot netthandelen. så til VENSTRE i stede for å
kjøre opp til denne bedriften. Vannet ligger like på nedsiden av SØRLANDSKJØTT 
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Google maps:
Adresse:
Mjåvannsvegen 39, 4628 Kristiansand

Overnatting:
Camping på kjøreplassen koster kr 150 pr boenhet pr natt. Dette betales 
sammen med på meldings avgift og MERKES:CAMPING-NAVN-ANTALL
NETTER_
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Formann Kristiansand modell speedbåt klubb:
Helge Haugen
tlf 90623555
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