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unge føreren som har kjørt siden 
han var seks år gammel.

Han er svært fornøyd med hel-
gens løp som endte med en 10. 
plass av 21 deltakere, og løp i A-fi-
nalen mot de store gutta.

– Drømmen er å leve av det, for-
teller han håpefullt. Neste steg er 
norgesmesterskap.

ny bane i hole
Helgens løp er over, og banen i Rin-
gerikshallen blir pakket sammen. 
Snart venter ny bane i Hole, etter at 
klubben måtte flytte ut av Ringeri-
ke Bowlingsenter.

– Vi gleder oss til ny innendørs-
bane kommer på plass. Det er 
innendørsbanen som trekker flest 
førere, så vi håper på høyere akti-
vitet i klubben, forteller Jonas 
Bergstrøm Ramsrud.

Klubben er i dag en av landets 
viktigste løpsarrangører og de 
eneste som arrangerer cup sentralt 
på Østlandet. Med utendørsbanen 
på Tyrimyra og ny bane i Hole, hå-
per Ramsrud at flere kan fange in-
teressen for radiostyrt motorsport.

72 RC-deltakere testet sine ferdigheter på landets største bane

Råkjørte i Ringerikshallen
Hønefoss RC-klubb 
samlet i helgen 72 delta-
kere innen radiostyrt 
motorsport til andre 
runde i norgescupen.
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Fredag morgen begynte rig-
gingen og åtte timer senere 
sto banen klar i Ringeriks-

hallen, den største innendørsba-
nen på landsbasis.

Arrangementet samlet førere fra 
Trondheim og sørover, med et al-
dersspenn fra ni til 73 år.

72 deltakere
Hele 72 førere var på plass i Ringe-
rikshallen, et tall de sjelden ser på 
deltakerlista. Mye skyldes banen, 
tror løpsleder Jonas Bergstrøm 
Ramsrud.

– Det er ikke ofte vi har så mange 

deltakere på løpene i Norge. Grun-
net størrelsen er banen vi setter 
opp en populær bane å kjøre. Lan-
dets beste førere er å finne her, for-
teller Ramsrud.

Flere av dem konkurrerer inter-
nasjonalt, deriblant Ramsrud selv.

til tyskland
– Løpet er en god forberedelse for 
dem som skal til Tyskland å kjøre 
Euro Touring Series, et av verdens 
største løp med over 350 deltakere 
fra mer enn 30 land. Deltakerantal-
let lover også godt for norgesmes-
terskapet klubben skal arrangere i 
mars, mener Ramsrud.

Førerne konkurrerte i fire for-
skjellige klasser, der hastigheten 
varierte fra 45 til 80 kilometer i ti-
men. Tiden mellom løpene ble 
brukt til å forbedre bilene.

– Det skrus for å få bilene enda 
raskere. Millimeter fra eller til kan 
ha enorm betydning. Deltakerne 
må forholde seg til et teknisk regle-
ment, men utforbi det har de stor 
frihet til å utforme bilene slik de 
selv ønsker, opplyser Ramsrud.

For når det gjelder har deltaker-

ne kun fokus på kjøringen.
– Det krever en dyp konsentra-

sjon. Når du står rett opp og ned på 
tribunen med tunnelsyn i fem mi-
nutter, da blir du sliten når dagen 
er over. Det er deilig å være ferdig, 
forteller Steve Bergstrøm (73), lø-
pets eldste deltaker.

Det var barnebarnet Jonas som 
fikk med bestefar i klubben for fi-
re-fem år tilbake, og arvegodset 
gikk dermed fra yngste- til eldste-
mann.

Godt miljø
– Jeg kjører som hobby, Jonas kon-
kurrerer internasjonalt. Og det 
gamle utstyret hans fungerer fort-
satt utmerket, smiler Bergstrøm, 
som skryter av et svært godt miljø 
innad i sporten.

– Her hjelper vi naboen om det er 
noe man lurer på. Det er det som 
teller, ikke plasseringene, mener 
Bergstrøm.

Det er også løpets yngste delta-
ker, Olav Dahlen (10) fra Holme-
strand enig i.

– Det er så mange hyggelige folk 
og det er veldig sosialt, synes den 

runde etter runde: andre runde i norgescupen innen radiostyrt motorsport ble arrangert i Ringerikshallen i helgen.

Når du står 
rett opp og 
ned på tribu-
nen med tun-
nelsyn i fem 
minutter, da 
blir du sliten 
når dagen er 
over.
Steve BerG-
Strøm (73 år)
Løpets eldste 
deltaken

!

Skrur: Etter hvert løp ble all tid brukt på å skru på 
bilene for å gjøre de enda litt raskere. - millimetere fra 
eller til kan ha enorm betydning, forteller leder i Hønefoss 
RC-klubb, Jonas Bergstrøm Ramsrud.

eldSt: steve Bergstrøm (73) var eldste deltager i cupen, 
utstyrt med arvegods fra barnebarnet Jonas Bergstrøm 
Ramsrud. 

ynGSt: Helgens yngste deltaker, olav dahle (10) 
gratuleres for en 10. plass av 21 deltakere.


