
Invitasjon til NC2 2011 – Arendal 
 
Sørlandets modellbåtklubb har gleden av å invitere til årets andre norgescup runde. 
 
Arrangør: Sørlandets Modellbåtklubb 
Sted: Vatnebuvatnet 
Dato: 11-12 juni 
Klasser: Offshore 3,5 – 7,5 – 15 – 27 og 35 
Hydro 3,5 – 7,5 – 15 og 27 gas 
Påmelding: Online påmelding på www.nmsbf.org 
 
Regler: Det kjøres etter NMSBF sine regler. 
Vi oppfordrer alle deltakere til  å lese gjennom reglene før start! 
Det er pålagt å ha 3 frekvenser, med mindre det er reservert fast frekvens. 
Det er pålagt å ha co-pilot både til trening og i løp 
Det benyttes elektronisk rundeteller system. Av erfaring har 
utleietransponderne ekstremt dårlig batterikapasitet, og brukes derfor på eget 
ansvar. Forbundet har bestilt nye personlige transpondere for salg og utleie, 
Det anbefales å kjøpe eller låne transponder til dette løpet. 
 
Priser: Påmeldings avgiften er kr 130,- pr klasse. 
Engangslisens, for de som ikke har gyldig lisens kommer i tillegg med kr 150,- 
Innbetalingsfrist er den samme som påmeldings frist. 
Påmeldingsfristen er torsdag 2 Juni fram til midnatt 
Ved kontant betaling tilkommer et gebyr på kr 70,- pr klasse. 
 
Betaling sendes til SMBK v/ Glenn Salvesen 
Konto nr : 2801.10.13467 
MERKES : Startavgift  NC-2 2011 + navn, klasser og l isensnr.  
 
Øvrig informasjon: www.smbk.org og www.nmsbf.org 
 
 
Program: 
 
Fredag 
10.00 – 18.00 Trening 
 
Lørdag 
07.45: Førermøte 
08.00 - 12.00 1. runde offshore og hydro 
pause, pga kirketid i pinsa 
13.00 – 14.00 2. og 3. runde i hydro 
14.00 – 18.00 2. runde offshore og 4 runde hydro 
 



 
Søndag 
09.45 førermøte 
10.00 – 13.00 3. runde offshore og 5 runde hydro 
13.00 – 16.00 4 runde offshore og 6 runde hydro 
 
Info om kjøreplassen. 
Vatnebuvannet er et flott vann for modellbåt kjøring. Stedet ligger ca 1 mil innenfor 
Tvedestrand. Her er det egen flytebrygge, samt førerstand. 
 
 
Veibeskrivelse: 
 
Fra Øst: Følg E-18 forbi innkjørsel til Tvedestrand, fortsett ca 2 km til Fiane. (skarp sving i 
50 sone med statoil på begge sider av veien. Ta inn mot Vegårdshei. Følg veien 3 km til du 
kommer til Næs verk. Ta over broa og opp langs golfbanen. Følg veien ca 3 km til en sving i 
oppoverbakke. Midt i svingen ligger avkjøringen merket Øynes. Ta av her og fortsett innover 
til kjørevannet. Det ligger langs veien. 
 
Fra Vest : Følg E-18 forbi Arendal, følg veien i 21 km til Fiane. (skarp sving i 50 sone med 
statoil på begge sider av veien. Ta inn mot Vegårdshei. Følg veien 3 km til du kommer til 
Næs verk. Ta over broa og opp langs golfbanen. Følg veien ca 3 km til en sving i 
oppoverbakke. Midt i svingen ligger avkjøringen merket Øynes. Ta av her og fortsett innover 
til kjørevannet. Det ligger langs veien. 
 
Google maps: 
http://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=vatnebuvatnet&sll=58.5 
39255,8.81184&sspn=0.2505,0.614548&ie=UTF8&ll=58.601001,8.858757&spn=0.125029,0 
.307274&z=12 
 
 
Overnatting: 
 
holt camping 
Mona & Jonny Olav Engebretsen 
4900 TVEDESTRAND 
Telefon: 37 16 02 65 
 
Tvedestrand fjordhotell 
Fritz Smiths gt. 7 
4900 Tvedestrand 
Telefon: (+47) 37 16 03 00 
www.hotell-tvedestrand.no 
 


