
Tuna RaceHouse RC Skola 
RC Skolan startar 7/1-2020  

Var? Tuna RaceHouse RC Sjöbo Industrigatan 1C vägiväg till Tuna Busland 

När? Start 07:e Jan 2020 varje tisdag. Final 23/2-2020 

Vilken tid: 18.30-20.30 2tim  

Vem får vara med? Alla från 8år- och upp 

Vad får man lära sig? 

Träff 1  

Genomgång av: Regler  

Träff 2 

Hur en stötdämpare fungera och ser ut inuti.  

Träff 3 

Hur en kuggdiff/Kulldiff ser ut. 

Träff 4 

Hur man laddar batterier mm. Hur man limmar nya däck, tar av gamla däck. 

Träff 5  

Körning  

Träff 6 

Hur man anmäler sig till tävlingar. Vad man bör börja med på ny banna. 

Viktiga sidor. 

40kr/person/ tillfälle eller 200kr alla 6st, endast 1 bil/person, så man kan vara 

med och vända bilar. 

Vid det 7:e kurstillfället blir det tävling varav kostnaden är 60:-/ bil. 

Hyrbil fines för de som inte har, finns 3st. 100:-/ per kväll  

Vid fullföljd kurs av 7 tillfällen så utdelas ett pris och ansökan till D- licens  

Max 20 deltagare per kurstillfälle samt max D-licensförare. 

Tävlingsdagen delas upp i Short Course stock /mod 1/10  2/4wd samt 1/10 

stock. 

Anmälan är bindande, kommer man inte, faktureras man. 



anmälan till info@tunaracehouse.se 

 

Träff 1 

Regler  

Var man hittar dem. 

Vi går igenom de allmänna reglerna. 

De regler som gäller din klass som du kör. 

Startförfarande i träning, kval, Final. Lister om sin placering tidsschema mm. 

Tävlings kommando ex: Drive through, stop and Go, Time Penelty, Diskad av 

heat, Diskad ur tävling samt förbunds bestraffning. 

Beteende på bannan hur man kör, förare ställningen, i depån samt osportsligt 

beteende av förare eller mekaniker(Mamma/Pappa) kan sluta med 

avstängning. 

 

Träff 2 

Stötdämpare  

Vad gör Olja för nytta i en dämpare?  

Vad gör Fjädern för nytta på en dämpare?  

Vad gör Hålen i kolven för nytta på en dämpare? 

Plocka av dämparna tömma ur oljan, kolla över packningar eventuellt bytta ut, 

fylla på ny olja.  

Träff 3 

Diff Kuldiff vs Kuggdiff 

Plocka av diffen ur din bil eller låna diff. 

Öppna diffen försiktigt. Konsta tera vad som finns i din bil kul el kuggdiff? 

Rengör kontrolera lager packningar eventuellt bytta ut. 

Montera ihop diffen och montera tillbaka i bilen. Prov kör bilen. 

 

 



Träff 4 

Batterier/ Däck 

Att ladda batterier kräver kunskap för din grannes säkerhet samt din egen. 

Vilken sort av Batterier har du? Lile, Life, Lilo, NiHM, NiCad.  

Hur många celler har du? 

Hur många mah har dit batteri? 

Balanserad laddning? 

Dessa frågor måste du vetta, för att kunna ladda dina batterier. 

 

Sen kommer det avancerade frågor om batterier. 

Stor laddning? =Batterier som skall ligga längre än 1månad. 

Hur mycket C har dit batteri? 

Hur många C klara dit batteri av för laddning/urladdning?  

Godkända batterier? 

Hur man limmar nya däck, tar av gamla däck. 

Träff 5 

Körning 

Träna Starter 

Hur man Släpper snabbare förare. 

När behöver jag inte släppa förbi? 

Varför blir det bättre tider när jag kör saktare? 

Träff 6 

Anmälan 

Skapa konto på MyRcm.ch 

Skapa Konto på Championship.se 

Hur anmäler jag mig till tävlingar? 

Vad är Transponder? 

SBF Licens? 

EFRA? EFRA Licens? 

 


