
 

Indbydelse *l klubløb 1 hos ORCM 

Dato: 1/5-2022 
Sted: Energivej 24, Odense S 

Vi inviterer hermed >l ORCM klubløb 1. Det er et åbent klub løb og det betyder at det er mulighed for 
deltagere fra andre klubber at deltage. Det er enkelte stående løb intet mesterskab. 

Tradi>onen tro aLolder ORCM sine populære klubløb. 
Se side 2 for at se mere omkring regler. 
 
Klasser: 
1:10 On-road. Stock 17.5 Touring Car & FWD (front wheel drive) 

1:10 On-road. Stock 13.5 Touring Car & FWD (front wheel drive) 

1:10 Off-road 2WD Sportsman 

1:10 Off-road 4WD Modified 

1:5 On-road (GT+TC en fællesklasse)  

1:8 On-road GTE 

Pris for deltagelse: 100kr for ikke medlemmer. GRATIS for klubbens medlemmer at deltage. 

Tilmelding: Tilmelding foregår på myrcm.ch / søg enten eaer Odense RC Minirace eller Klub løb 1.  
Seneste >lmelding d. 27/4 kl. 23.59 

Kiosk: Der vil være mulighed for købe drikkelse, slik i Kiosken plus grillen vil blive startet op under dagen. 

Kontakt personer: bestyrelsen@odense-rc.dk 

Der vil være forbehold >l ændringer af antal kvaler, >d osv. 

Klubløb regler 2022 
2WD Sportsman 

• 13.5 Justock G2.1  Max. 7.18 i max. gearing 

• Blinky mode 

• Alle typer dæk >lladt anbefaler U6885 Mezzo(nyt kontrol dæk under DRCMU) plus Mini Dart og 
stagger rib fordæk 



• Der mærket ikke antal dæk men hold omkostningerne nede for alle og kun brug max 1 sæt nye  

4WD Modified 
• Alle typer dæk >lladt anbefaler U6885 Mezzo( nyt kontrol dæk under DRCMU) plus Mini Dart og 

wide stagger fordæk 

• Der mærket ikke antal dæk men hold omkostningerne nede for alle og kun brug max 1 sæt nye  

1:10 Touring Car Stock / Front Wheel Drive 
• 17.5 Justock G2 eller G2.1  

• 4.5 total gearing 

• Blinky mode 

• Fri dæk anbefales Matrix, Sorex og Rush. FWD kan også kører på RIDE dæk ri-26073 

• Der mærkes ikke antal dæk men hold omkostningerne nede for alle og kun brug max 1 sæt nye  

1:10 Touring Car Pro Stock / Front Wheel Drive 
• 13.5 fri motor  

• 4.5 total gearing 

• Blinky mode 

• Fri dæk anbefales Matrix, Sorex og Rush. FWD kan også kører på Ride RI-26072 

• Der mærkes ikke antal dæk men hold omkostningerne nede for alle og kun brug max 1 sæt nye  

1:8 GTe 
• Vi tager udgangspunkt i DASU regler og anbefaler derfor, at der køres med 2100kw, men der er 

>lladt op 2650kw. 

• Det er >lladt at bruge PMT og GRP vi anfalder max bliver brugt 1.5 sæt dæk 

• Tilladt bruge dækvarmer 

1:5 LS 2WD (Lastbiler, TC og GT) 
• Fri dæk der må bruges PMT eller GRP. Der anbefaledes GRP M1 og M2 eller spørg Paw Mikkelsen >l 

råds. Det er hygge løb så klubben anbefaler 1 sæt dæk. 

• Bilen må gerne være 4WD(26ccm) og el biler er også velkommen Max. 8 celler i Hardcase, og lades i 
ladepose.  

Deltagelse og afvikling 
• Alle kan deltage i ORCM Klubløb, personer uden medlemskab i ORCM, betaler 100,- kr. pr. klasse. 

• Det er ikke et mesterskab og der regnes ikke point sammen >l en samlet vinder. 

• Minimum 4 deltagere pr. klasse, klasser kan eventuelt slås sammen. 

• Der er klasser, som ikke er på listen, så kontakt bestyrelsen@odense-rc.dk. Alle skal have mulighed 
for at komme ud og køre. 



• 3 kval og 3 finaler >l alle klasser. 

Andre klasser 

Der køres eaer de regler, som klassen kører eaer. Det vil sige 1/10 Nitro køres eaer DASU regler. Racing 
Truck 1/10 køres eaer DRCMU regler ovs.
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