
 
 

 
 

 

Inviterer til årets fjerde NM runde i  

 

 

 

Drammen Camping, Buskerudveien 97, 3027 Drammen                 

29. – 30. August 2015 

Lørdag 08.00 – 16.00,  Søndag 09.00 – 15.00 

 

 

 

 

 Fart, spenning og dramatikk 

 Opp mot 100 racebåter til start 

 Hastigheter opptil 150 km/t 

 Kiosk på området 

 Gratis adgang for alle 

           Følg oss på  Facebook  og 

           www.BRCBK.org 

Copyright © Buskerud RC Båt Klubb 

 

http://www.brcbk.org/


www.BRCBK.org 

 

Invitasjon til NC4 2015  -  Drammen 

 

Arrangør :  Buskerud RC Båt Klubb 

Sted :   Drammenselva, Drammen Camping 

Dato :   29. – 30. August 2015 

Klasser :  Offshore : 3,5 - 7,5 – 15 – std. Zenoah – 27 – 35  

   Hydro : 3,5 – 7,5 – 15 – 27  

Påmelding :  Online påmelding på  nmsbf.org    FRIST 20.08.2015 

Regler :  Det kjøres etter NMSBF sine regler. 

Det er pålagt å ha 2 frekvenser, med mindre det er reservert 

fast frekvens. 

Det er pålagt å ha co-pilot både til trening og i løp. 

 

Priser : Påmeldingsavgift er kr 150,- pr klasse for senior, 75,- pr 

klasse for junior. Innbetalingsfrist er samme som 

påmeldingsfrist. 

Betaling :  Betalingen sendes til BRCBK. 

Konto nr. 5083.06.69415   MERKES : Startavgift NC4 2015 + 

navn, klasser. 

Påmelding etter frist ikke mulig. 

 

Øvrig info :  www.BRCBK.org    og    www.NMSBF.org 
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Program : 

 

Fredag : 

 12.00 – 18.00  Trening 

Lørdag : 

 07.45   Førermøte 

 08.00 – 12.00  1. runde Offshore og Hydro 

 12.00 – 12.30 Pause 

 12.30 – 13.30 2. og 3. runde Hydro 

 13.30 – 17.00 2. runde Offshore og 4. runde Hydro 

 17.00 – 18.00 Trening 

 

Søndag : 

 08.45   Førermøte 

 09.00 – 11.00 3. runde Offshore og 5.runde Hydro 

 11.00 – 11.30 Pause (kirketid) 

 11.30 – 12.30 Resten 3. og 5. runde 

 12.30 – 15.30 4. runde Offshore og 6. runde Hydro 

 Ca. 15.30  Premieutdeling 

 

 

 

Siden det er kjøring på en campingplass denne gangen så forholder vi oss til 

noe strengere treningstider samt kirketid, ved raskere gjennomkjøring av løp 

på Lørdag så blir det selvfølgelig lengre trening til de som måtte trenge det. 

Gjør oppmerksom på at det må være stille til bestemte tider på plassen med 

hensyn til campingens gjester og naboer. 

 

http://www.brcbk.org/


 

 

 

 

Info om kjøreplassen : 

Årets NC 4 i Drammen avholdes på Drammen Camping , Buskerudveien 97, 

3027 Drammen. 

Drammen Camping ligger ved elvekanten ca. 2km på nordsiden av Drammen 

sentrum, her vill vi ligge i «readybox». 

Richard plasserer tilreisende vogner på best mulig måte. 

BRCBK stiller med stor grill for felles grilling på kvelden Lørdag ! 

 

 

Overnatting : 

Overnatting må ordnes direkte med Drammen camping (rcbåt område) 

De som ikke ligger på plassen kan få tilgang til å kjøre inn og ut hele helga mot 

en bomavgift på 200kr, de som ikke har behov for å kjøre inn til arangementet 

kan parkere gratis utenfor bommen. 

 

Booking : 

Drammen Camping 

Tlf. 32821798 

www.drammencamping.no 

d-camp@online.no 

 

 

Håper så mange som mulig ønsker å komme til Drammen på race i år også. 

 

Vel møtt til en fartsfylt helg på Drammenselva. 

 

Mvh 

Richard Andreassen 

Tlf.  9191 9393 

http://www.drammencamping.no/

