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NM.TITTLER1979 1989
I MODELLBILENS TJENESTE

10 års spennende virksomhet. 10 års erfaring.
10 års import og distribusjon. 10 års seiers-
rekke.

Kanskje dette er noen stikkord for vår
virksomhet som landets ledende modellsport-
importør.

NYE VINNENDE PRODUKTER :

1989-års nybakte verdensmester i 111O buggy 2WD
ASSOCIATED RClO GRAPHITE.

Nytt i bilen er carbon chassis-plate, lange bærearmer
f ram med nye styrespindler og styregeometri,
universal leddet drivaksler bak og mengder av andre
smådetaljer. Bilen kjørte hjem de tre fgrste plassene
i dette års VM og hadde totalt 5 biler i f inalen.

Bilen leveres med og uten kulelager, t i l  gunstige priser
kr 2295,-1264O,-

Vårt firma og team har vært sterkt involvert
i modellbilsportens utvikling i Norge hvor
bl.a. over 30 NM-tittler sier sitt om vårt
kvalitetskrav. Du er sikkret beste tenkelige
kvalitet og service når du velger våre
produ kter.

REEDY ESPRITE.MOTORER.
Fabrikksviklede Yokomo-motorer med wet-magnet,
sølvbørster og vasse viklinger.

Ultimate 2 - er kulelagret 2x19turn
Ultimate 4 - er kulelagret 2x1Sturn
Sport 4 - er bronsjelagret 2x1 Tturn

kr 498,-
kr 498,-
kr 298,-

Motorer både for konkurranse og hjemmebruk. Bil l ige
og driftssikre

ASSOCIATED RC1OL.
At Associated kan banebil vet alle som har vært l i tt
med i  spoften vår.  Flere VM,EM og NM-t i t t ler  i1 l12.
I den stadig voksende 1/10 banebilsklassen har Ass
sluppet sin RC't 0L som ti l stor del fplger i l i l lebror
12L sine spor. 10L leveres både i epoxy og carbon
utgave. Pr is h.h.v.  kr  1565,-  og 2160.-

NOR
Postboks 30 Holmlia, 1201 OSLO 12

Telefon 09-866911, Fax 09-867287

DISTRIBUSJON VIA LANDETS LEDENDE HOBBYBUTIKKER



BU RNOUT ::#::?:'n'u'.
Enda et nytt nummer av Burnout er ferdig. Denne

gangen med fire sider ekstra. Siden sist har det skjedd mye
her i Trondheim. En hel sommer har gått forbi og rc-ere i
Trøndelag har reist i skytteltrafikk fram og tilbake på løp. I
dette nummeret er det reportasjer og resultater fra alle
løpene i Trondheim i sommer.

Vi har også en reoprtasje fra Norgesmesterskapet for
tohjulstrekkere som gikk i Skien i sommer. lti l legg til det
finner du historien om trønderne i Tamia-Cup. Mye moro
lesning.

For de lærelystne har vi startet en artikkelserie om alt
som har med elektrisitet å gjøre. Første del som bygger
grunnlaget kommer i dette nummeret. Serien begynner helt
på grunnplanet med forklaring på hva strøm egentlig er, og
vil foftsette med en porsjon motorteori i neste nummer.

Når denne sommeren er slutt oppsummerer og re-
flekterer vi litt over TRCBK i utesesongen. Vi kan spørre
oss selv om vi har jobbet hardt nok og gjort vår innsats for
klubben. Noen kan nok svare ja, men de aller fleste av oss
må nok innse at i år har vi gjort mindre enn vi skulle og
burde. Det er ikke nok å møte opp på løp etter løp. Det er
også arbeid som må gjøres. Dugnader på banen, for
eksempel. Mye er blitt gjort av enkeltpersoner, lite på or-
ganisert dugnad. Neste sommer må vi forandre oss. Mer
jobbing tører ti l mer glede over sporten vår!

Jens Lien
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Norgesmesterskopet 2WD'89
Rendevouz Trondheim Jernbanestasjon torsda g21.45. Reise-

godset ble innlevert og biletæne hentet. Fire gutter fra TRCBK
var klar til aweise. Målet var norgesmesterskapet for 1:10 2WD
elekrobiler på Elstrøm Ring ved Skien. Ilåndbagasjen ble lastet
opp på raller og sovekupeen på toget ble funnet En tre-
mannskupe ble fyllt opp med bagasje og tre av guttene, den sisæ
ble plassert i nabokupeen. Den førsæ av fire nener hjemmefra
hadde begynt Gutæne var Knut Ove Børset, en 13 år gammel
racer fra Iær, som hadde med seg en Topcat som var innkjøpt for
anledningen. 17 år gamle J6rgen Pettersen var også selvfplgelig
med. Urokråka med RCl0en var klar for en hard fight i norges-
mesterskapet. Jens Lien (17) var utslremt medarbeider for
Bumout, og drasset på en JR-X2 og et fotoapparat. Øysæin
Asphjell var sistemann på lasset. 16-åringen fra Othilienborg var
utpekt som leder for ekspedisjonen, siden han var den mest erfarne
l@psfareren. Øystein hadde med seg den nauste RCl0en som han
har hatt i nesten hele sitt (rc-bil) liv, og en storporsjon deler fra
Cadillac Company.

Vel framme i Oslo var nattoget over en time forsinket. Det
førtetjlen liten pause på Oslo S der de langveisfarende fikk fyllt
sultne maver. Siden var det bare å stue all håndbagasjen, som
innkluderte fire biler, fem bager med bilutstyr, littklær, soveposer
og fire bilbatteri, inn på skienstoget. NSBs malsimumsgrense på
håndbagasje ble lit(!) oversteget, men hva gj6r nå det?

På Skien stasjon ble en av statsbanens godstraller kapret og
fyllt med bagasje. Den ble "s6kklastet". Turen fra stasjonen til
baneområdet gikk med øxi. Bagasjen ble sendt med en spesial-
rekvirert stasjonsvogn-taxi, mens guttene kjøræ etær med en
vanlig øxi. Ansiktsuttrykket til de stakkars sjåførene som så
lasten, er ikke lett å glemme.

-Ja, hvor er bagasjen? spurte en av sjåførene.
-Der borte, sa Knut Ove og pekte på nalla.
-Hvor?
-Oppå nalla, sa Knut Ove og gliste.

-Oi! Sjåføren fikk lettere sjolk, men begynnte optimistisk å
laste inn. Og alt fikk plass, utrolig nok.

Innepåbaneområdet vardet allerede kommet masse folk Det
var kjøring og mekking i stor stil, og teltet ble lagt til side en liten
stund. Nå skulle det trenes. Bilsakene ble pakket ut og dekk
plul&et fram. Iadere og banerier fløt ut over mekkebordene, og
dempere ble justert. Banen var en ekte'bff-roadbane", det vil si
veldig "humplete" som de sa der nede. Der var det veldig viktig
å bnrke gassen på en fornuftig måte, samtidig som det var
livsviktig å "gå banen" f6r kj6ringen for å finne ut hva som væ det
beste sporet, og hvor de største "humplene" var.

Etter etpar timer med hettisk kj6ring, begynnte sulten å melde
seg hos gunene. Men maten måtte vente til æltet var kommet opp.
Teltet var av den store typ€n med kriminelt mange stenger og
kryss. Etter noen minutter med full forvining kom "motorkon-
gen" Egil Hoh fra Oslo til hjelp. Han fant fram til de elementære
konstruksjonselementene, og ble efferhvert avøst av Jon
Storløkken fra Oppdal, som nettopp varkommet nedover nordfra.
Telæt kom til slutt opp og bagasjen ble flyttet inn. Nå var det tid
for litt mat. Pplser og lomper gikk ned på h6ykant ved bålet som
ble fyrt opp nede ved elven.

På lørdag var det vekking klokka sju. Det førsæ nøtte fjeset
stakk hodet ut av teltåpningen klok*a halv åtte. Da var det allerede
full aktiviætpå ogrundtbanen. Nye f6rere testet dekk og motorer.
Melkebordene ble fyllt av diverse rc-bilutstyr og det krydde av
folk over alt.

TrPrderrc:f.v.
ØyseinAsphjell,
Knut Ove Børseth,
Jens Lien og
J6rgen Pettersan

4



; ir.r, l ' , '
:[:*,ff'q,*,Ei :l'ir'iii.li.ui.'.;..r:*;.i' ii.l:}iii;'.;;' r....i.*;;,,,,*,i ,;ou;j.i;;u-,-0,,;.

Presis kl 09. 1 5 begynnte førermøtet En veltalende løpsleder
orienterte om opplegget, og etterpå gikk fire lett nervøse trøndere
tilbake til mekkebordene. Øystein og Knut Ove var de første
trønderne som skulle starte. Det var i fi erde heat. Lin senere, i heat
nr 6, var det Jens' tur å starte. Jørgen, stakkar, måtte vente helt til
8. heat før han fikk slippe til. Øystein kjøne et knallbra føntekval,
mens det bare gikk sånn passe med resten av gutta fra TRCBK.
Jens og Knut Ove hadde også problemer i resten av de fire
kvalheatene, så de havnet i 1/16 finaien begge to. Jprgen gjorde

detbedre, hankvalifiserte seg til en plass i semifinalen påsøndag.
Men Øystein var det ikke noe å gjøre med. Hans gode kj6ring og
urolig raske bil ga han den beste kvaltiden på lørdag. IIan fftk
besæ startspor i finalen, og en god anledning til å sette seg i respekt
hos søringene.

Forventningene var h6ye da tullingene krabbet ut av æltet på
s6ndag morgen, enda en gang etter å ha forsovet seg en halv time...
Batteriene ble ladet, peaked & pushed etær alle kunstens regler,
for nå gjaldt det norgesmestertitælen. Alle var spente, men spen-
ningen fikk utløsning etter hvert som den ene etter den andre falt
ut av leken. Knut Ove gikk ut i 1/16 finalen, mens Jens karret seg
opp til 1/8, men der sa det sopp for han også. Jørgen kjørte en
forrykende semifinale, men av en eller annen merkelig grunn kom
han ikke opp til finalen.

Dit var derimot Øystein kommet. Han var en av de to som
direktekvalifiserte seg til finalen på,l6rdag. Nervene gikk i kryss
på gutten, og det førte ril at han kjØrte middelmådig i den første
finalen. Det gjorde han mer avslappet" og noe av forventning-
spresset forsvanL I det neste finaleheatet kjøræ han mye bedre, og
hadde i teorien en sjanse til å bli mesær. I det tredje og siste heatet
kjørte han seg inn til en veldig god fjerdeplass i sammendraget

Etter premieutdelingen var det bare å begynne å pakke sam-
men sakene. Teltet ble forsvalig lagt sammen og diverse klær,

).i;!*a

soveposer, stoler og bord ble surret sammen og lagt ned i poser,
bager og sekker. Knut Ove dro hjem sammen med foreldrene,
som var kommet nedover på lørdag, og sammen med dem ble
telæt og bilbatteriene sendt. De gjenværende guttå fra TRCBK
dro inn til Skien stasjon med bagasjen, og gikk deretterpå "byen"
for å få litt mat i kroppen. De havnet på en pizzaresturant og spiste
seg gode og mette på en stor puza uten sjampinjong og pep-
perblanding (etter Øysteins ønske). Deretter var det springmæj til
stasjonen for å rekke toget.

Togturen gikk etær planen, bortsett fra at det toget de planla å
ta, ikke var det toget de hadde be.stilt. Heldigvis fant de det rette
toget og fikk lastet ombord. Den siste natten på ekspedisjonen
gikk uten problemer av noe slag, og guttene kom (forholdsvis)
friske til trondheim ved åttetiden mandag morgen.

Et rc-eventyr var over.

-)



Norgesmesterskopet
MREC 2WD I9B9

Norgesmestenkapet for MREC 2WD ble holdt på Elsr6m Ring
i Skien 19.og20.august. GrenlandRc Bilklubb sto somafirngør
og ansvarlig for et vel giennomført arrangement. Til og med
godvær hadde de ordnet med. Æt var profesjonellt utført, fra
speaker til mekkebordplasseringer. Banen var oppkjørt og
humpete etter mye trening, men ingenting ble gion med den. Det
var tross alt et mesterskap for off-roadere.
83 førere var med i mesterskapet, de aller fleste fra områder sør i
landet. Men førere både fra Trondheim, Oppdal og Bergen hadde
funnet veien til Skien. Trønderne brukæ 15 timer på reisen en vei,
noe som kanskje er litt mye selv for et Norgesmesterskap.
L6pet ble kjØrt over to dager, med fue kval-heat på lørdag og
finalene på s6ndag. Mellom hver kvalomgang på l6rdag ble det
offentliggiort en midlertidig resuløtlisæ som også var utgang-
spunktet for startene i det etterfølgende kvalet. Den beste kvaltida
på,l6rdag sto Øysæin Asphjell fra Trondheim for. Han fftk
dermed beste startspor i finalen. Den andre av de o direkrekvali
fiserte varViggo Andreassen fraHorten. Hjemmefavoritten Stian
Vala lå på 72. plass etter kvalene, en plassering han ikke var helt
fornøyd med.
på søndag startet dagen meÅU32 finale for Stian Vala. Den vant
han med glans. Han tok også seieren i 1/16 frnalen, 1Æ finalen,
I/4 finalen og med den gode plasseringen i semifinalen var han
kvalifisert for finalekjøring. I finalen var det spenning helt fram
til siste slutt. Det ble kjørt tre finaleomganger der de to beste ælte.
Ingenting var avgiort før siste finale var kjørt og alle bilene
kontrolert. Vinneren ble Viggo Andreassen foran Thomas
Hovden og Eirik Andreassen. Alle re påpallen kjØræ for Team
Small-Size.
Sett under ett var arrangementet godt gjennomførtfra GRCBKs
side. Rundetelling med AMB-anlegg og lystavle var greit å ha.
Ingen krangel om rundetelling der i gården nei. Det eneste skåret

i gleden var oppf6rselen til gutta som drev med teknisk konroll og
beeperutdeling. Det er greit nok at de gir beskjeder angående
innlevering og henting av beeperne over hØytaleren, men det er da
vel ikke nødvendig å avbryte speaker hele tiden. Og slike ting som
durikingograping i mikrofonen hører så absolutt ikke hjemmepå
et norgesmesærskap. Ilåper vi blir spart for det i fremtiden.

Til venstre:
Premiebordet
Under: Norges-
mestrenc 1989

f.v. Eirik
Andreassen,
Viggo Anbeas-
sen,Tlømas
Hovden og

ØysteinAsphjell
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1. Viggo Andreassen
2.
a
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thomas Hovden
Effi Andreassen
Øystein Asphjell
Tore Langgaard
Stian Vata
Geir Bakken
Ifuns P. Skames
Ørjan Amundsen
Geir Iversen

Horæn
OMK
OMK
Trondheim
OMK
Grenland
Minicar
OMK
Nordås
Grenland

20.
.+J.

ÅÅ
60.

lQrgen Pettersen
Jens Lien
Per Storløkken
Knut Ove Børseth

Trondheim
Trondheim
Oppdal
Trondheim
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TRCBKS rundetellingssystem,,ff#å
I klubbens spede bardom gilft mye av tiden ved arrangementene
til å sette opp resultater og finaler. Rundetelling og tidtagning
krevde mange personer, og varofte unøyaktig. Jeg bestemte meg
å lage et daøsysæm som skulle hjelpe oss med deue. Det første
programmetble laget på en Sinclair Specrum. Dette programmet
brukte vi til å lese inn resultatene etter hvert heat, for så å få slrrevet
ut resultater etter hver omgang. Som mange andre datasystemer
var det fullt av feil, og ga oss flere problemer enn med et manuelt
system. Dessuten krevde det220Y.
I 1988 anskaffet jeg meg en bærbar datamaskin som gikk på
batteri, og et nytt program ble uwiHet. Dette programmet tok seg
av både rundetelling og tidtagning. Her var det også en del feil i
systemet som ga forsinkelser.
I vinter harjeg forbedret dette systemet, samtidig som at jeg har
laget et progmm på en Aøri ST. Dene systemet brukte vi første
gang på Hoeggen skole, og det fungerte perfekt. Detæ program-
met har kapasitet til å ta 300 deltagere fordelt på fire fon$ellige
klasser. Resultater og finaler blir satt opp på under sekundeL
s ystemet krever at en person sirer og urykker inn nummeret på de
bilene som passerer, maskinen tff seg av tidtagning og målpas-
sering. Resultater kommer opp umiddelbart på skjermen,
samtidig som de I 0 besæ i hver klasse vises på s$ermen til en hver
rid.
Disse rundeællingsprogrammene vil bli brukt på klubbens lØp
utover sommeren. Jeg forbedrer stadig programmene og de vil
etter hvert få flere muligheær.

NoAMNDN

Reingj Øring ov bilen
Vi skal nå ta for oss hvordan du kan overvinne rc-bilens fiende
nr.1, skin. Sand og skiu på bevegelige deler og i kulelagrene
senker toppfarten og kjøreegenskapene til bilen. Det er ikke det
at bilen ikke tåler skitt og ikke kan kjøres på sand og grus. Bilen
kan nemlig kjøres hvor du vil, bare du husker å gjør" den ren
etterpå Bilen bør gjøres ren ener hver kj6redag.

Start med å slau bilen fra hverandre og gSør ren hver eneste bil
med f.eks. en våt klut, eller børst sand og skin av med en
tannbørste e.l. La ikke en del være urørt Sjekk hver eneste del
og se etter om det er sprekker eller skader på dem. Hvis det er det,
bør du bytæ delen med en gang. Det er som regel mest lønnsomt
i lengden.

Nfu du alt kan du begynne å setæ bilen sammen igjen. Bya
evenfuelt slitæ skruer og muttere. Vær nøye med å olje alle
bevegelige deler.

Førdu slrrursamme gearboksen b6rdu sjekke at alle drev og lager
er i orden. Hvis det mangler en tann eller at tennnene er veldig slitt
må drevetskiftes med en gang. Hvis du harplastlageri gearbok-
sen (og også på forhjulene) bør de skifæs jevnlig. Det luresæ er
å kjøpe kulelager med en gang. Det kan virke liu dyrt, men det

att Bergs'r'eh Rian

sparer deg for mye frusrasjon og reparasjoner senere. Husk å
smøre drev og lager før du setær den sammen igjen.
Nfu du skal skru i selvgjengende skruer, er det lett å ødelegge de
gamle gjengene. Dette kan du unngå ved å slcru slauen forsiktig
den motsatte veien til den "faller ned". Da er du kommet til
starten av gjengene og du kan skru ned. Når du kjenner at skruen
er kommet helt i bunn må du ik*e stramme mer. da kan du lett
Ødelegge gjengene.

Ta også for deg demperne. Hvis demperskaftet er bøyd bør det
bynes. Sjekk at alle pakningene er tette. Byn olje hvis det er
n6dvendig.

Sjekk også radioustyret dic. Vask servoer og mottaker med en
våtklutog sjekk atdetikke er skaderi noen av drevene i servoene.
Slike skader oppdager du ved å kjøre servoen fra den ene ende-
posisjonen til den andre. Hvis detkommer noen hakkelyder eller
noe annet mistenksomt bråk, tyder det på at noen av drevene er
slitte.

Jeg håper du syns at disse tipsene om reingiøring av rc-bilen din
var nyttige. Husk at det ikke er tilfeldigheter som avgiør om du
gjør det godt eller dårlig i et l6p.
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TRC Pro 10, allerede en legende innen L/lO Baneracing. Den nye sporten som
begrnner å få fotfeste her i landet etter å ha godt som en farsott over resten av
verden. Cadillac Company har den på lager, sammen med nye motorer,
performance utstyr og lang erfaring.

* Kullfiber i olle plotekomponenler
. Kroffig bokokselogså kullfiber
. Ferdige svompdekk på nydelige BBS felger
* Sterk oluminium i hjulboss o.l.
* Fult ovfjcerende bokvogn med oljedemper
. Selvfølgelig kuleloger overolt

TRC Pro l0
l/'10 Asfoltrocer

Kf .2249.-

Andre nvheter nå oå loger:
BBS CotÆopcot felger ov kroftig nylon (pr. por):
Tekin ESC 300 regulotor:
Tekin minimottoger:
Teflonfett isprøyte:
Trinify motorboks:
Twister com m utoiorrensere:

Kr. 42,00
Kr.940,00
Kr.6.10,00
Kr. 32,00
Kr. 30,00
Kr. 41,00

CADILTAC COMPANY AS
Boks I 642, Nordosletlo, 7002 Trondheim,
Telefon: 07 93 53 38, Fox: 07 88 95 04COMPANY



TAVTTYA
@UP Dobbel Trøndersk seier!

Tomiyo Cup finolekjøring i Drommen:

faktisk så imponert over kj6ringen til Thomas at han måtæ felle et
par tårer....
Så var det Owes tur. Han kjøræ også meget godt i sin semi-frnale.
Her havnet han blandt de tre som rylftet opp i A-finalen. I den
første A-finalen var han uheldig og ble innblandet i ei m6lje rett
eser start. IIan lå etter dette på en 6. plass men klarte raskt å kjøre
seg opp til 2. plass, en plassering han holdt helt til mål. Bilen
fungeræ yppertg, under treningskj6ring lørdag hadde han røbbel
med både fartskonroll og midt-diff.
Så i sin andre A-finale flesket han til og ok ledelsen grundig. Han
giorde samme reis som Thomas, nemlig å kj6re fra de andre med
en runde. Owe kjørte i mål som vinner og sammenlagt totalvin-
ner!
Det var to hoppende glade røndere som kunne ta i mot kjempe-
pokaler for sin innsats i årets Tamiya Cup. Mekanikerne var minst
like stolte! Pappa Johnsen, stakkar, var så nervøs for sønnens A-
finaler athan måtæ gå seg en turunder finalene... Og selvfølgelig
var det champis til vinnerne etærpå!
Stemningen i bilen på vei hjem var ubes}rivelig. Fire stolte
trøndere i en Volvo som minnet om en rullende premiesamling.
Det ble "festmiddag" på i veikro ved Mjøsa før vl satte kursen
nordover igjen. Kort oppholdhos Storlølken hvorlommebøkene
ble wengt for sisæ gang. Omsider ankom vi Trondheim rundt
midnatt søndag.
Vi må også få legge til at Trøndelag var represenært med førere
fra Levanger og Verdal. Disse kom noe etter oss på resuløtlista.

Helgen 26.-27. august stilte våre to vinnere fra unakingsl6pet,
Thomas Johnsen og Owe Holm Olsen, opp i finalekj6ringen ved
baneanlegget til Lyche i Drammen. Thomas' pappa Rune samt
undertegnede var med som mekanikere.
Upetblekjørt over to dager, med kvalheatenelørdag og finaler
søndag. Det ble kjørt ue kvalomganger. Owes bil fungerte meget
bra i kvalene, men var desvene innblandet i noen krasj og velt som
gjorde at han kom litt i bakleksa Owe kjørte sin sorte Avante i
4WD-klassen.
Thomas var enda mer uheldig. I førsæ kval løsnet en lodding på
motoren, i det andre heatet gilk han tom for strøm. I det nedje
heatet gilk det ilJ<e bedre enn at den ene støtdemperen bak datt av
og tok med æg en drivaksel. Han benyttet pappas Falcon-bil i
2WD-klassen og var tydelig ikke helt fornøyd etter atkvalet var
kjØrt. Pappa Johnsen sponset nye støtdempere til bilensom fikk
en komplet service før finalekjøringen søndag.
Der var ikke med enn 28 mann som deltok i løpet slik at det ble
frnalekjøring på alle sammen. I 2WD stilte l0 mann, i 4WD 18
mann.
Thomæ startet i kvartfinalen. Den vant han like godt og var
dermed klar for semifinalen. ller gjorde han også rent bord og var
oppe i A-finalen. A-finalen ble kjørt to ganger og Thomas visæ
de andre bakhjula helt fra starten. I begge finaler ledet hur
suverent med en runde på de andre og han raste over målstreken
som totalvinner! Dette er meget slerkt kjørt av en ll-åring.
Thomas ok trappa fra kjørepodiet i århundredets tigersprang, så
glad var han, En Tamiya-forhandler fra Valdrestrakæne var

Rune Eggen

o

IIJøID /IIIONIIMIINT IDA...
lokolt stoff

gode råd for rc-føreren
hvo skjer - hvor skjer det

mosse Pene bilder
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TRCBK isommer
Her er en oversikf over løpene TRCBK hor onongert i sommer. Alle løpen e er kjørt på Flot-

ten Rocewoy. Oppmøtet hor vcBrt vorierende, men etter forholdene bro.

Trondheim Open, nosjonolt løp
TRCBKs nye brakkeanlegg fikk sin innvielse søndag 11. juni.
Etter en uke med hardjobbing fra morgen tilkveld var helebane-
anlegget endelig i bra stand- Mye av talJcen for det må gå til
familien Stav som giorde en kjempejobb med å bygge sjikanene
i banen. Brakka ble også pusset opp, og det ble spikret en solid
kj6replattform på aket.

Til alles glede var det godt vær på løpsdagen. Selv uten det helt
store detlakerantallet ble det en festdag for rc-bilførere fra
Tr6ndelagsregionen. For det var ingen "s6rfra" som kom. Litt
svalc må vi kanskje kalle det siden dette var en "prØve" på uttak-
inga til Nordisk EM og YM som skal holdes her i byen i
sept€mber. Tre klubber var representert blant de 28 deltakeme,
Oppdal Modellbilklubb, Soknedal Modellbilklubb og Trondheim
RC Bilklubb.

Debutantklasssen
Her ble det en favorisseier. Æexutder Granheim (Mid SE) tok
med seg den største pokalen hjem. Johnny Block (Big \Vig) tok
andreplassen i finalen, bareetparsekundereEerÆexander. Ellers
så vi mye god kjøring fra både Morten Myrseth (Mustang ECO),
Erling Nibe (MID) og Torsæin Langlo (CAT).

Lisens 4WD
Enda en hard fight mellom Rune Løfæn (CAT) og Owe Holm
Olsen (Avanæ). Heatet utviklet seg til et realt bikkjeslagsmåI, og
var svært underholdende å se på. Til slutt stakk Rune av med

seieren, ca 1 runde foran Owe Holm.

Lisens 2WD
Etter innledningsheatene ledet Jørgen Peuersen (RC10). Han
stall< også av med seieren i finalen. Reu bak kom Rune Løften
@C 1 0) , som også kjører svært godl Eser disse o var det et hopp
ned til tredjemann, Tore Forbregd (A&L Ultima). IIan kjørte
sikkert, men hadde problemer med å få bilen til å gå fort nok. En
annen som ikke hadde problemer med faræn var Øystein Asphjell
(RC I 0) . Til uoss for at bilen hans gilk uhyggelig fort, ble det bare
en sjetæplass på han. Litt for ukonsentrert kjøring må nok ta
skylden for del

Arrægementsmessig må vi si at løpet var svært vellykket.
Godværet, god organisering og ikke minst løpsleder Terje K. Lien
gjorde detæ til en fin dag. Løpet ble unnagjort raskt på gnrnn av
at det ble holdt et stramt tidsskjema, og at det bare ble kjørt to
kvalheat og få finaler. Selv med forholdsvis kort tid mellom hver
kjøring, var det få som fikk akutte strgmproblemer.

Resultoter Trondheim Open I 
.|.06.89

Lisens 4WD
1. Rune Ldften
2. Owe Holm Olsen
3. PerStorløkken
4. Terie Søv
5. Arve Sunnset
6. ThomasJohnsen
7. Vidar Sæne

Lisens 2WD
1. J6rgen Pettersen
2. RuneLøften
3. ToreForbregd
4. PerStorløkken
5. Tore Eriksmoen
6. Øystein Asphjell
7. Jens Lien

Cat
Avante
Optima Mid Soesial
Ybkomo YZIO
Optima Mid Spesial
Avante
Cæ

RC10
RC10
A & L Ultima
lvlaxxum
RC10
RC10
Team LosiJR-X2

Debutant
1. Alexander Granheim
2. Jonnv Block
3. Mortån Mwseth
4. Erlins Nibe
5. Torsiein Lurglo
6. Ståle Ekle
7. Ingard Mikkelsen
8. Trond Reppe Øksfjell
9. Bergsvein Rian
10. Stål-e Tonnins
11. KietilBratt -
12. Eilend Nibe
13. RoarLillevik
14. Espen Fjelnseth

Optima Mid SE
Bie Wie
PgMuftang ECO
Optima Mid
Cåt
Turbo Optima
YokomoYZ l0
Hot Shot
Team Losi JR-X2
Turbo Optima
RClO
Falcon
Fox
Hornet

r0



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klubbløp 16. |uli 1989
Debutantklassen
1. Trygue Olsen

]ohnny Block
Geir Langlo
Kenneth Storhaug
Lasse Sandmo
Torstein Langlo
Espen Fjelnseth
Ketil Pettersen
Christian Marken
Rune |ohnsen

Lisens 2WD
1. Jørgen Pettersen

5. Tiond Arnesen
6. Thomas Johnsen
7. ]anA. Orahaug
8. Frode Norumsteen
9. Geir Langlo

Lisens 4WD
1.. Owe Holm Olsen
2. Roy Mangne Gjemble

Christian Marken
GeirA. Orahaug
Terje Stav
Knut Ove Børseth
Per E. Fjelstad

Klubbløp 3. Sept. 1989
Debutantklassen
1. Trygve Olsen

Bergsvein Rian
Gudmud Saksvik
Siv Storløkken
Marius Berg
Erlend Nibe
Kjell Holte
Svein I. Krognes
Tiond R. Øksfjell

Lisens 4WD
1. Owe Holm Olsen

2.
3.

Linses 4\AID
1. Knut Ove Børseth
2. Owe Holm Olsen
3. Christian Marken

Terje Stav
Vidar Steene
Roy Magne Gjemble
Leif Motrø
Ståle Vestrum

Klubbløp 13.Aog. 1989
Debutantklassen
1. Trygve Olsen

Torstein Langlo
Morten Myrseth
Stein Ove Nordahl
Bård Vollmo
Robert Paeler

' Arve Pettersen
Ken Jørgensen
Kenneth Storhaug
Espen Fjelnseth
Thomas Nielsen
Kjell Holte
Rune Johnsen
Ketil Pettersen

Lisens 2WD
1. jørgenPettersen
2. Jens Lien
3. Nils E. Haugen
4. Ole A. Vinje

Lars Hårsaker
Kenneth Storhaug
Morten Myrseth
Arve Pettersen
Erling Nibe
Øyvindlohnasen
Stein O. Nordahl
Ståle Tonning
Torstein Langlo
Ståle Ekle
Bård Stenbro
Ketil Pettersen
Roar Lillevik
Robert Paeler
|ohn Inge Solem
Espen Fjelnseth
Rune lohnsen
Lars Meland

Lisnes 2WD
1. lørgen Pettersen

Æexander Granheim
Leif Motrø
Roy Magne Gjemble
Arve Sunnset
Terje Stav
Knut Ove Børseth
Vidar Stene
Christian Marken
Per E. Kjelstad
Ken Rune førgensen
Rune Andresen

Thomas |ohnsen
ØysteinAsphjell
Espen Ørnes
fens Lien
Olav Stensaas
Nils Erland Haugen
Tiond Arnesen
Ole A. Vinje
Per Storløkken
]on Bakken
]anA. Orahaug

Øystern Asphjetl
Thomas ]ohnsen

2.
3.
Å=.

5.
6.
7.

3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.
9.
10.
11.
12.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.
3.
4.

4.
5.
6.
7.
8. 10.

11.
12.
13.
1,4.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l i .

15.
1,6.
17.
18.
19.

12.
i3.
74.
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StrØm og spenning
Dette er begynnelsen på en artikkelserie om el-
ektrisitet, 69 om aå forskjellige elektriske
innretningene som brukes i en radiosffrt bil. Vi
skal se påååde motorer, fartsregulatordr, radioer
oq servber. Vi håper at leserne-vil forstå litt mer
aV hvordan tingene virker når vi har kommet oss
siennnom hele serien. det kan komme til nytte for
å'en som vit få mest mulig ut av bilen og hobbyen
sin.

HVA ER ELEKTRISITET?
Før vi kan fontå hvordan de fonkjellige elekriske ap-

parater virker, må vi fonå hva elekrisiæt er. Uten å skjønne
forskjellen på srøm og spenning og effekt, er det vanskelig å
skjønne hvoformotorerogbauerier virker som de gjør. Derfor går
vi løs på grunnlager

Du har sikkert merket at på tørre vinærdager så får du håret
til å "henge" seg på kammen nfu du grer håret. Vi sier gjerne at
hfuet blir elektrisk Og det er helt sant at det er elektrisk, for det
er akkurat det samme grunnleggende fysiske fenomenet som er
årsak til at hfuet reiser seg etter kammen som det som er med $
å fåelekromotorene til å gårundr Når vi grer håretervipåen måte
en elekrisk generator som lager elektisistet. Det er selvf6lgelig
ilfte meningen vår å være en genemtor. Men naturen er slik at vi
blir seneratorer uten at vi vil det

- lrsaten til dette er at alle ting, inkludert oss selv er bygget
opp av noen ganske få gnrnnelementer. Det er disse grunnelemen-
æne som gir oss elektrisiæten. Du har silkert hørt om atomer. Det
er på en måæ byggeklossene som alt er bygget opp av. Det finnes
litt over 100 typer atomer, hver type hører til et bestemt grunn-
stoff. Du kjennerkanskje til hvaet grunnstoff er, men forden som
ikke kjenner til det, så er hveft grunnstoff et "rent" materiale, det
er bygget opp av bare en qæe alomer. Gull, sølv, jern, nitrogen,
svovel, silisium er noen grunnstoffer. Andre soffer består av
blanding av forskjellige atomer, glass, plast, tre og vann er slike
tlpiske blandingsstoffer. På gnrnn av at atomene kan blande.s får
vi uendelig numge muligheær for å lage stoffer. lvlange slike
finnes i naturen, og menneskene har selv lærtseg ålage stoffsom
ikke finnes nanrlig, det kaller vi kunssoff.

Ser vi inn i atomene som alle ting er bygget opp av, så
finner vi imidlertid ut at inne i dem er det bare tre grunnelementer,
og de finner vi i alle soffer uansett type. Og det er disse som gr

@ trtøVtron

O Proton

oss elekrisiteten. På figur 1. har vi et'tilde" av et atom. Det er
itke slik et aom ser uL Det er ingen som noen gang har sett et atom
for de er så ørebiresmå. Men fysikeme, det er de vitenskapsmen-
neskene som snrder€r atomer spesielt, har laget noen figrner som
vi kan bruke for å forklare hvordan atomene ser ut I dete bildet
ænker vi oss at et atom har en bitteliten kjerne. Inne i kjemen er
det o qper partikler, en type som heter nøytron og en som heter
proton. Disse sicer ætt sammen i en klump. Rundt kjemen svever
det en redje type partikkel som kalles elektron. I et atom er det
normalt like mange elektroner som det er protoner. Anallet
n6yroner kan være litt forskjellig, men i de flesæ tilfeller er det
like mange eller en del flere nøytroner enn det er protoner.

Deteriprotonene og elektronene atvi finner elekrisiteten.
Protonene og elektronene harnoe som kalles ladning. En proton
har positiv ladning, og en elekEon negativ ladning. Denne
ladningen er gnrnnlaget for alle de elekriske fenomene vi vet om.
Iadingen i en proton er like stor som ladningen i ett elekuon.
Derved vil etparav protoner og elektroner være ibalanse slik at
vi ikke kan merke noen ladning på usiden. I alle grunnstoffer er
det en slik balanse, for hvert atom har like mange protoner som
elettroner.

Elekrisiæt kan vi merke når det ikke er like mange
elektroner og proloner i et stoff. Da merker vi elektrisiteten som
en kraft som vil forsØke å få balanse igjen. Det får en til ved at
elektronene begveger seg til de stedene der det er for få av dem.
Deue er det vi kaller elekrisk suøm.

Men hvordan kan det bli ubalanse mellom elektroner og
protoner når det er like mye av hver av dem i alle stoffer? Det er
nok il*e like len å forstå i alle tilfeller. La oss f6rst gre håret litr
Da gnis håret mot tennene i kammen. I slike tilfeller rives
elekroner løs fra atomene i yuerste laget av kammen og "henger"
segpåhvert hår. Dermed får hfuet litt for mange elektroner og blir
negativt lader Samtidig blir det underskudd på elekroner på
kammen og den blir positiv. Når vi holder kammen litr unna håret
merker vi at håret'teiser" seg motkammen. Deter den elektriske
ladningen som glr en kraft som prøver å fll flyttet elektronene
tilbake til kammen. Men elekrone kan ikke gå giennom luft. De
blir siaende på hvert hårstrå og gi6r at håret bøyes mot kammen.

STRØMOGLEDERE.
Når vi har ladet håret vårt ved hjelp av en kam har vi fåu

laget en elekrisk ladning, men det gir ingen elekrisk srøm.
St6mmen oppstår når elektronene beveger æg. For at dette skal
skje må elekuonene ha et stoff å bevege seg i. Det må være et stoff
som kan være en "vei" for elektronene. Det er mange slike stoffer,
de kalles gierne ledere. Men ikke alle stoffer er ledere. I en hel
masse stoffer er det nesten umulig for elektronene å bevege seg.
Selv om det er.en veldig stor lcraft som presser på elektronene
kommerde ikke gjennom slike soffer. De kalles isolatorer. Og
så har vi til sist noen stoffer som slipper litt elektroner gjennom.
Det går ikke så mange elekroner giennom dem når den elektriske
kraften trykl<erpå, men det er ikke helt sængt heller. Slike stoffer
kalles halvledere. Alle disse tre typene stoffer er viktige for de
radiostyræ bilene våre og alle andre elektiske apparater.

I en leder henger alle atomene sammen på en måte som gjør
at de elekronene i det yttersæ skallet på hvert atom på en måte
flyær fritl Vi kan nesten tenke oss det slik at atomkjernen og de
innerste elektronskallene flyter i en "suppe" av elektroner. I
denne elektroruuppen er det veldig les å flytte på elektronene.

øt TerjeK.Lien

Fgur l. Modell ov et qtom

r Eleklron
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Æle metaller er gode ledere, gull og s/lv er spesiellt gode.
Men selv i ledeme er det noe som hindrer elekronene i å bevege
seg. Atomkjernene tar litt plass, og det må litt lcaft til for å skyve
elektronene forbi alle disse i en leder. Dette fenomenet kaller vi
elektrisk motstand. Siden det ikke er like stor plass til elektroner
inne i alle ledere så betyr det også at lederne har forskjellig
motstand.

Figrn 2 viser oss et bilde på en elekrisk leder. Her er de
store kulene atomene me de indre elekronskallene, mens de små
svarte kulene er de fri elektronene som kan strømme giennom
lederen. Jo flere frie elektroner det finnes ogjo bedre plass de har,
jo mindre elekrisk motstånd har lederne.

a Elekfron O 
otot'd"t"

Flgur 2. Tve6nitt ov en leder

Isolatorene er oppbygget på en helt annen måæ. I disse har
alle elektronene fast plass i hvert sitt atom. Atomene er bundet .
sammen på en måte som ikke tillaternoen elektroner å bevege seg
frin Derfor kan det ikke gå noen elekrisk strøm giennom isola-
torene. Men det er mulig å rive løs elektroner fra overflaten av
isolatorene slik vi gjorde med kammen. På den måten kan vi godt
gi en isolator en stor ladning. Men det blir ingen strøm av deL
Oppbyggingen av isolatorererofte slikatvikaller den foret gitter.
Vi l€n nesten tenke oss det som om atomene er forbundet med
hverandre ved hjelp av stenger.

Den sisæ gruppen av materialer er halvlederne. De er
egentlig bygget opp som isolatorer, men det er en del uregelmes-
sigheter i gitterel Av den grunn kan det bli et overskudd av
elektroner som kan bevege seg fritt Siden det ikke er så mange
fri elektroner som i en leder, så blir ledningsevnen dllrligere.
Derfor kalles disse materialene halvledere. Ilalvledere kan også
være stoffer som har underskudd på elektroner. Det er på en måæ
"hull" som elektronene kan rille inn i. Dette tillater elektrone å
vandre. Så snart et elektron har beveget seg inn i et hull blir det
et nytt hull der elektronet var, og et annet elektron kan hoppe inn
der. På det viset ser det også ut som hullene vandrer i motsaft
retning av elektronene. Hullene erpositive ladninger som på det
viset beveger seg i motsatt retning av bevegelsen til den negative
ladningen i elektronene.

STRØM. SPENNING OG MOTSTAND
Når vi skal få elektrisk strøm til å bevege seg i en leder

trenger vi en laaft. S elv om en leder er meget god er en nesten aldri
perfekt. Det er alltid litt mostand i den. Derfor må vi ha en laaft
som driver sFømmen framover. Den kraften kaller vi spenningen.
Spenning kan lages på mange måter. Når vi grer håret lager vi en
spenning gjennom gnidningen mellom hår og kam. Vi kan fåen
spenning fra kjemiske reaksjoner. Det skjer i batærier. Eller vi
kan få den fra magnetfelt slik det skjer i elektriske generatorer.
Mer om dette en gang senere.

Spenningen oppstår på det viset at vi får samlet elektroner
på et sted. Et annet sted i nærheten vil det da være underskudd på
elektroner. Mellom disse stedene virker det en kaft som vi har
snakket om før. Den lrafæn er det vi kaller spenningen. To slike
steder kan være pluss og minuspolene på et batteri. Ved
minuspolen er det masse ekstra elektroner, mens detpåplusspolen
er mangel på dem. S etter vi nå en leder mellom pluss og minus vil
alle disse elektronene gi seg i vei og lage en strøm gjennom
lederen. Er det en god leder vil alle elektronene flytte seg ganske

fort, og det blir snart tomt på minuspolen og fullt på plusspolen.
Dermed er det ingen spenning igien, batæriet er utladet.

Vi må hanoen muligheterforåmålebåde strøm, spenning
og motstånd. Det trenger vi for å kunne kople sammen ting og å
finne ut hva de kan gjøre.

Srøm måler vi ved å ælle anøll elekroner som går
giennom en leder il6pt av en viss tid. Enheten vi måler med
kalles ampere. 1 ampere har vi når det går
6 250 000 000 000 000 000 elektroner giennom et tverrsnitt av
en leder i løpet av et sekund- Måleistrumentene vi bruker teller
ilfte elekronene direkte, men de merker styrken av st6mmen ved
hjelp av andre effekter.

Spenningen måler vi med en enhet son heter volt. Det er
itke så enkelt å forklare denne måleenheæn. Men vi kan si at en
volt er den spenningen som skal til for å drive en str6m på 1 ampere
gjennom en leder med en mostandpå | olvn.

Dermed fikk vi inn måleenheten for motstand også. Deue
er en viktig enhet, fordi den fortreller oss litt om hvor gode ledere
og kontakter vi har i vårt sysæm. Motstanden begrenser den
strømmen vi kan få gjennom en leder når vi har en viss spenning
til rådigher Derfor ønsker vi at motstanden skal være minst mulig
i ledningene fra batteriet til motorene. Men når vi lader et nikkel-
kadmium batteri fra et 12 volts blybatteri bruker vi en motstand i
ledningen for at vårt batæri ikke skal bli ødela$ av for stor
ladesnøm.

Sammenhengen mellom strøm, spenning og motstand
kalles Oåns lov. Den skriver vi gjerne opp på følgende måte:

SPenning = Motstand x StrØm

Ofte bruker vi også bokstaver for å angi strøm , spenning og
motstand:

U: Spenning
I : Saøm
R : Mostand

Det gir oss en mer kompakt måte å slcrive Ohms lov på:

U=RxI

Hva kan vi bruke denne loven til? Ja det kan være mye.
IIar vi for eksempel funnet ut at motstanden i ledningen mellom
batæriet og motoren i bilen vår har en mostand på 0,2 ohm så går
det lec an å finne ut at det trenges 2 volt for å drive en str6m på 10
ampere gjennom ledningen:

2volt= 0,2 ohm x 10 ampere.

Det som er lir leit for oss da er at disse 2 voltene har gåu
med til å drive strømmen fram til motoren. Så da har vi mistet 2
volt av batærispenningen. Er den på 7 volE så har vi bare 5 volt
igien til å drive motoren rundt med. En annen som har bare 0,01
ohm motstand i sine motorledninger vil tape bare 0,1 volt, dermed
har han 6,9 volt igjen for å drive motoren sin rundt" Og det gir mer
fart.

:.c-Al o.;'rf'Å.o'3'å'.9:i.a.o'?. .n
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Klubbmesterskop
TRCBK I9B9

I sommer har det blin kjørt tre kvalifiseringsløp til klubbmesær-
skapet i TRCBK. Det siste, og avgiørende ble kjørt 3. september.
Ca50 førere fra hele Trøndelag hadde funnet veien til sandtaket
på Flotten. Værgudene var greie med oss denne gangen også,
enkelte solgløa innimellom varmet godt.
LøWtble kjØrt som et vanlig løp, og det var egne premier for
dagens vinnere.
Ut fra plasseringene i løpene ble det giu 100 poeng til vinneren,
99 til andremann, 98 til tedjemann osv. Samenlagt telæ de to
beste poengsummene.
I debutantklassen vant nesten som ventet Trygve Olsen. IIan
hadde også vunnet et av de andre kval-løpene, og var derfor klar
klubbmester i debutantklassen.
Like klar sammenlagwinner fikk vi i klassen for lisensførere,
2WD. IørgenPettersen fikk 200 poeng og stakk av med seieren,
rett foran nesa på l6psvinneren Øystein Asphjell.
I klassen for 4WD lisensførere ble det seier til Owe Holm Olsen.
Han vant både l6pet og sammenlagtseieren.

RESULTATER KLUBBMESTESKAP TRCBK I 989
Debutantklasse:
1. Trygve Olsen
2. Kermeth Storhaug
3. Morten Myrseth
4. Arve Pettersen
5. Torstein Langlo
6. Erling Nibe
7. Ståle Ekle
8. Roar Lilleik
9. Ketil Penersen
10. EspenFjelnseth
11. Rune Johnsen

L2. JonlngeSolem
13. Bergwein Rian
14. Erlend Nibe
15. Gudmrurd Sakwik
16. Marius Berg
17. Trond Repe Øksfjell

Lisens 2VYD
1. JørgenPecersen
2. Øysæin Asphjell
3. Thomas Jolmsen
4. Jens Lien

5. Nils Erland Haugen

Llsens4WD
l. Owe Holm Olsen
2. Knut Ove Bøneth
3. Æexander Granheim
4. Arve Sunnset
5. Terje Stav
6. Christian Marken
7. Vidar Sæne
8. IÆif Motrø
9. Roy lvlagne Gjemble
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Hobby Shop a/ s liåååfi',?åJ8l',åXi',oesiaristen
'/

Alltid gode ti lbud på:
DeeureNr-erlen: ExspeRr-erten:
Falcon 2WD kun 600,- Top Cat 2WD kun 1670,-
Hot-Shot ll 4WD kun 1000,- RC-10 Graphite 2WD kun 2350,-
Thunder Dragon 4WD kun 1 1 18,- (funr kutetagret)
PB Mustang 4WD kun 1160,- Ultima Pro 2WD kun 1840,-

Cat XLS 4WD kun 2480,-
RC-serr r',reo BEC MRC Santana 4WD kun 1600,-
Futaba Attack-R kun Sgg,- Avante 4WD kun 2875,-
Futaba Megatech Jun. kun 1055,- Optima Mid Cust.4WD kun 2128,-

Vanquish 4WD kun 2040,.

Tamiya, Kyosho, Schumacher, Associated m. fl.
føret vi orginaldeler til.

HOBBYT ffiA,bokseol
rSHOP%
Trondhelms godo hobbyforrctning sldon Igi l t

7OO2 TRONDHEIM
Tlf. 07-534438

W
LLOruN

PPDAL
tlt .074-23344 c A74-23430 o 09G28445

Størst i Kyosho-deler
nord for Sinsenkrysset???
Vi tilbyr:

Kyoshodeler:
Elektroniske fartsregulatorer (reparerbare)
Regulatorene er små og lette
Vitale mål:
Bredde:- 29,5 mm ISOA konstant belastning: kr: 650r-
længde: 39,O mm
Høyde: 23,0 m:n
Velrh ca25 g 3OOA Konstant belastning: kr: BO0,-



RETUR:
BURNOUT
Tfondheim RC Bilklubb
Postboks 5326
7033 TRONDHEIM
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