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Teknisk oppbygning av utstyr

1.
1.1

Radiostyrt bil og ulike klasser

I denne delen beskrives den grunnleggende oppbygningen av de ulike biltypene. Det
finnes mange ulike typer klasser og biltyper. Radiostyrt Motorsport består av tre grener;
elektro, fuel onroad og fuel offroad. Disse grenene er igjen inndelt i klasser. I Norge
konkurreres det i alt 11 klasser. Det konkurreres på baner fra 100 meter til 300 meter og
underlaget varierer fra asfalt til grus, og nålefiltepper til innendørskjøring.
Grener og klasser i radiostyrt motorsport skilles på drivstoff (forbrenningsmotor eller
elektromotor), underlag (onroad eller offroad) og størrelsen på bilene. Klassenavnet
forteller hvor stor bilen er i forhold til en ordinær bil. I f.eks. 1:5 Large Scale
konkurreres det med biler som er en femtedel av en ordinær bil sin størrelse, mens det i
1:12 Track kjøres med biler som er en tolvtedel av størrelsen til en ordinær bil. De mest
populære klassene er onroad og offroad- klasser i skala 1/8 og 1/10. Det arrangeres
Norgesmesterskap (inkluderer NM-runder) og NorgesCup i følgende klasser:

Elektro
Elektrobilene kjøres både innedørs på teppe om vinteren og utendørs på sommeren.
Klassene som kjøres i elektro er:


1:10 Touring Stock



1:10 Touring Modified



1:12 Track



1:10 Offroad 2wd



1:10 Offroad 4wd



1:10 Off Road Short Course

1:10 Touring
Denne klassen deles opp i Touring stock og Modified. Touring stock er
standardklassen for elektrobiler i 1:10 størrelsen. Bilene har firehjulsdrift og
karosseriet er kopier av standardbiler som benyttes i fullskala touringklasser verden
over, f.eks. STCC og BTCC. Bilene i denne klassen kan nå en fart på opp mot 80 km/t.
Modifiedklassen er de samme bilene, men de er trimmet. Disse bilene kan nå en
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hastighet på over 80 km/t.
Disse bilene er onroadbiler og kjører på asfaltbaner. Det er lite som skiller bilene fra
hverandre i disse klassene så her er det opptil føreren å vise hvor god han er.
1:12 Track
Denne klassen har de minste bilene, bare en tolvtedel av en ordinær bil. De blir dermed
de letteste bilene på rett under 1 kg. Det gir bilene en veldig god akselrasjon og
toppfarten er 60 km/t. Klassen er en onroad-klasse og det kjøres på asfaltbane.
1:10 Offroad 2wd og 4wd samt Short Course.
Dette er offroadbiler som kjører på grus, jord, gress og kunstgress når de kjører ute, og
de kjører på nålefiltgress når de kjører inne. Banene er bygd opp med hopp og kuler av
varierende typer og størrelser.
Dette er det eneste som skiller de to klassene fra hverandre er at 2wd-bilene har
tohjulsdrift, mens 4wd-bilene har firehjulsdrift.
Fuel Onroad (IC som står bak hver fuelclasse står for internal combustion =
forbrenningsmotor).
Dette er grenen for biler med forbrenningsmotor som kjører på asfaltbane. Klassene
det konkurreres i er:


1:5 Large Scale IC



1:6 Formel 1IC



1:8 Track IC



1:10 Track 200 mm IC

1:5 Large Scale og 1:6 Formel 1
Disse to klassene er en del større en det som vanligvis assosieres med radiostyrte biler.
Bilene er opptil 1 meter lange og mange av de tekniske løsningene som finnes i
fullskala biler finnes også i disse bilene.
1:8 track
Denne klassen er radiostyrt bilsport sitt svar på formel 1. Med en toppfart på over 100
km/t og en akselrasjon fra 0-100 km/t på 1,4 sekunder gjelder det å følge med når disse
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bilene kjører. Bilene er firehulsdrevet og det er få restriksjoner på karosseriet.
1:10 Track 200 mm
Dette er den minste fuel-klassen og kalles gjerne 1:10 Fuel Touring. Størrelsesmessig
er disse bilene kun halvparten av størrelsen til 1:5 bilene i large scale-klassen. I likhet
med 1:10 Touring-bilene i elektroklassen er karosseriet på denne bilen også kopi av
vanlige standardbiler. Med en motor som gir 1,5 hk fordelt på 1.700 gram går disse
bilene opp mot 100 km/t. På tross av sin store fart er de lettkjørte. Dette er derfor en
klasse som passer for de som ønsker å starte med en fuel-bil på asfaltbane.
Fuel Offroad
Denne grenen har kun klassen:


1:8 Offroad IC.

Dette er den største klassen i Norge og internasjonalt. Det er kanskje den biltypen folk
flest har kjennskap til. Bilene i denne klassen brukes gjerne i bakgården som på banen.
Som andre offroad-klasser kjører også denne klassen på underlag som grus, jord, leire,
gress og kunstgress, og de er ofte innom alle typer underlag i løpet av en runde.

1.1.1 Radio – sendere og mottakere

I dag finnes to hovedgrupperinger sendertyper, analoge og digitale sendere/mottakere.
Analoge sendere har enveiskommunikasjon med mottakeren i de radiostyrte bilene og
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bruker «krystaller» for å sende på ulike frekvenser til bilene, slik at det ikke blir
radioforstyrrelser mellom førere på trening eller på løp. Digitale sendere kan ha to-veis
kommunikasjon med mottakeren i de radiostyrte bilene, slik at føreren kan motta
telemetri (info om temperatur i motor, turtall, rundetid (vel å merke når sensorer for
dette er installert)). Digitale sendere har innebygde frekvenser i sendere. Både analoge
og digitale sendere finnes i de to utgavene som er vist i figuren over, der senderen til
venstre (med pistolgrep) er den mest populære modellen for radiostyrt bil.
Radiosender med pistolgrep: Hvis man ikke er vant med radiostyrte biler og
radiosender med pistolgrep kan man som trener tipse nybegynnerne om at de kan se for
seg hjulet på radiosenderen som et ratt på bilen (se figur under). Dreining til høyre får
bilen til å gå til høyre, og dreining til venstre får bilen til å gå til venstre. Dette kan
høres banalt ut for viderekommende og erfarne sjåfører, men det er viktig i arbeidet
med nybegynnere å øve inn slike basisøvelser innen radiostyrt. Når man opplever
mestring på dette området vil det være lettere å bygge videre og øve på vanskeligere
tekniske øvelser.
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1.1.2 Ulike banetyper

En asfaltbane fra Norge (Lørenskog), som brukes innen de klasser som kjører onroad
asfalt-løp. Tårnet som førerne kjører de radiostyrte bilene fra har god oversikt over
banen, og banestørrelsen bør ikke være større enn at man har full oversikt fra tårnet. På
en bane må en også ha egnete steder for å skru på bilene, og her er dette området
plassert i umiddelbar nærhet til depotområdet.

En filtbane fra USA, som brukes innen de klasser som kjører onroad innendørs. Baner
av filt er ofte midlertidige baner som blir satt opp til ulike konkurranser, men det finnes
også noen få permanente baner i Norge.
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Dette bildet er fra enn offroad-/buggybane med grusunderlag fra USA. Banen er av en
høy kvalitet med god variasjon, og brukes innen ulike klasser som kjører offroad.

Dette er også en offroad-/buggybane fra Oslo (Hvervenbukta), men her er det i tillegg til
grus også brukt kunstgress på deler av banen.
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1.1.3 Nødvendig utstyr
I denne delen beskrives hvilket sikkerhetsutstyr som er nødvendig og påkrevet for å
drive med radiostyrt motorsport innen NMF.

Nødvendig utstyr:

Radiostyrt

Radiostyrt

elektrisk

fuel

Ajourført med NMFs spesial reglement for radiostyrt
motorsport, EFRAs regler for radiostyrt motorsport og
Appendix A (unntak i Norge fra EFRA-regler).












Nødvendige reservedeler på trening og konkurranse

o

o

Nødvendig verktøy for mekking på de radiostyrte bilene

o

o

Den radiostyrte bilen må følge tekniske spesifikasjoner
som til enhver tid er bestemt av IFMAR/EFRA
(internasjonale bestemmelses) og NMF (nasjonale
bestemmelser) for de ulike standardiserte
konkurranseklassene som utøves innenfor
IFMAR/EFRA/NMF- paraplyen. Se til enhver tid på
gjeldende tekniske bestemmelser og oppdatert informasjon
om ulike klasser på NMFs hjemmesider.
Radiosender er helt nødvendig for å kunne styre bilene. På
løp og trening skal klubben/løpsarrangøren ha gode rutiner
på å dele inn ulike frekvenser til ulike førere for å unngå
radioforstyrrelser mellom sjåfører og deres biler.
Gyldig lisens (Barnelisens er en konkurranselisens som
kan brukes av barn under 13 år). Andre lisenser som
funlisens, nasjonal lisens og internasjonal
konkurranselisens (EFRA-lisens) kan løses etter fylte 13
år.
NB: Å løse lisens i NMF innen radiostyrt motorsport
krever ikke lisenskurs.
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 = Nødvendig utstyr.
o = Ikke påbudt ifølge reglement, men kan anbefales.
Det er svært viktig at man som trener setter klare krav til at utstyret som bruked i
radiostyrt motorsport er tilpasset bruksområdet og at utstyr brukes på en forsvarlig
måte..
1.1.4 Vedlikehold og verktøy
En god utøvers ulike ferdigheter som bygger opp under god kjøreferdighet er bygget
opp av blant annet en god øye-hånd koordinasjon, romfølelse, mental styrke og
konsentrasjon samt taktiske ferdigheter. En god utøvelse av de ulike grenene innen
radiostyrt motorsport forutsetter også at man har godt fungerende utstyr. Dette
forutsetter at man har tid til å skru og vedlikeholde mye på de radiostyrte bilene. Det
normale og jevnlige vedlikeholdet av de radiostyrte bilene omfatter blant annet
sjekk/vask/smøring, justering, innstilling, reparasjon og utbytting av:
Motorkomponenter,
servoer,
radiosender og mottakere
understell, chassis og drivverk,
dekk og felger
etc.
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Av alle bildene over kan vi tydelig se at radiostyrte biler, enten de er elektriske eller
fuel-biler er svært tekniske. Det finnes like mange justeringsmuligheter på disse skalerte
bilene kontra biler i full skala, og det gjør det også til at mye av det morsomme ved
siden av konkurransene er det møysommelige arbeidet som ligger til grunn med å få satt
opp den «perfekte» bilen.

For barn som konkurrerer innenfor NMF-systemet er det ofte en av foreldrene som
skrur på bilen(e), men det er viktig at barna også lærer seg dette litt etter litt slik at de
blir selvstendige motorsportutøvere etter hvert. De aller fleste klubber er, og bør også
være åpne for å hjelpe nyankomne til sporten slik at nye deltakere/klubbmedlemmer
lærer seg viktige tekniske ferdigheter, spesielt i oppstartsfasen.
Vedlikehold blir ikke beskrevet mer i detalj her, da fokuset på kurset ikke går inn på
utvidelse av teknisk kompetanse. Det vil uansett være nødvendig å bygge seg opp en
god teknisk ferdighet rundt utstyr og vedlikehold dersom man skal holde på med grener
innen radiostyrt motorsport, enten man er trener, foreldre eller utøver.
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2.

Grunnleggende teknikk

Det å kjøre en radiostyrt bil på en åpen plass er én ting, men det å kjøre den på en bane
er helt annerledes. Om man bare øver på en åpen plass og ikke kjører løp eller trener på
en bane eller et sted som gir utfordringer, vil man ikke kunne videreutvikle seg som
radiostyrt motorsportutøver. Som en grunnleggende inngang til videre lesning i dette
kapittelet vil det være viktig å kjøre mye radiostyrt bil for å bli god som utøver i
radiostyrt motorsport. Det er gratis å observere de mer erfarne førere for å plukke opp
tips underveis. Ikke minst; husk på at utøverne begynte med radiostyrt for å ha det gøy.
Ikke glem leken og gleden ved radiostyrt ved å pushe barna for tidlige.

2.1

Kjørestilling

En god og optimal kjøreteknikk kan oppnås i krysningspunktet med en godt fungerende
radiostyrt bil og en sjåfør som klarer å utnytte bilens egenskaper samtidig som en klarer
å kjøre med god taktikk og få feil. Det er viktig å ha et godt blikk over banen, og kunne
overføre bevegelsene i radiosenderen til god kjøreteknikk ute på banen.
2.1.1 Førerens blikk
I en innlæringsfase kan overgangen er det viktig å lære barna å ha riktig blikk på den
radiostyrte bilen. Sett at ditt synsfelt er det som vises i de firkantede boksene nedenfor.
Da skal utgangspunktet være at man fokuserer på punktet «point of vision» i figuren til
venstre og ikke til høyre. Ved at man har blikket noe rettet fremover gjør det lettere å se
på hindrene (svinger hopp, dumper etc.) lenger fram på banen.

Ved å bruke sterke farger på banemarkeringer vil det gjøre det lettere for førere av de
radiostyrte bilene til å få en bedre oversikt og bedre dybdesyn på banen. Oversikt og
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dybdesyn påvirker i stor grad hvor lett det er å skille den radiostyrte bilen fra
bakgrunnen.
2.1.2 Akselerasjon og nedbremsing
Fra å kjøre sakte til å kjøre fort innebærer dette en akselerasjonsfase for den radiostyrte
bilen. Akselerasjonsfasen vil bidra til å flytte mer av vekten bakover i bilen, mens
vekten vil flyttes fremover ved nedbremsing (se figur nedenfor). For å kunne kjøre raske
runder vil det være viktig å balansere akselerasjonen slik at man får raskest mulig
akselerasjon uten ubalanse i bilen, hjulspinn etc. Ved nedbremsing vil det være
hensiktsmessig å øve på innbremsing slik at inn- og utkjøring fra svingseksjoner får
lavest mulig totaltid. Sen innbremsing hjelper ikke dersom svingteknikken og farten ut
av svingen er for lav. Det er de helhetlige og sammensatte kjøremønstrene som vil bidra
til gode og stabile rundetider.

2.1.3 Grunnleggende svingteknikk og øvelser
Som nevnt over er det de sammensatte og helhetlige kjøremønstrene som bidrar til å gig
ode rundetider. Før dette er på plass vil det være viktig for unge og nye utøvere å øve på
basisferdigheter innen radiostyrt motorsport.
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Øvelse 1:En av de letteste måtene å øve på sving og akselerasjon på er å sette ut to
kjegler, enten det er på en onroad- eller offroadbane. Det kan kanskje virke simpelt å
skulle kjøre den radiostyrte bilen gjennom de kjøremønstre som er vist i figuren under,
men det vil kreve øvelse å få til skarpe svinger både med og mot klokka. Fram til man
får til ca. same rundetider ved å kjøre med og mot klokka og i to ulike åttetall har man
noe å gå på kjøreteknisk. Avstanden mellom kjeglene kan også varieres.

Øvelse 2: Videre kan man legge på mer vanskelighetsgrad ved at man må passere
mellom to kjegler i selve svingen. Øvelsen er i og for seg ganske lik som vist over, men
med ulik avstand mellom de to kjeglene man skal passere mellom øker man
vanskelighetsgraden på øvelsen.

Øvelse 3,4, 5 og 6: For å gjøre ytterligere variasjoner med kjegler og tekniske øvelser
kan man bruke kjegler for å lage baner etter eksemplene vist nedenfor. Ved bruk av
disse øvelsene kan det være lurt for treneren å vite at utøverne han skal trene har visse
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basisøvelser på plass. Ved å gå for fort fram vil noen kanskje dette av lasset på disse
øvelsene og dermed miste noe av den viktige mestringsfølelsen. Øvelse 3 og 4 har
middels vanskelighet og er vist i figuren nedenfor:

Øvelse 5 og 6 har høy vanskelighet og setter ennå høyere krav til de radiostyrte førerne
med tanke på kjøreferdigheter. Begge kan med fordel øves på begge retninger og med
ulike variasjoner for å øve på spesifikke ferdigheter.

Helhetlig og sammensatt teknikk: Gjennom bruk av ulike øvelser samtidig som en
kjører på bane vil en etter hvert sette sammen et større repertoir av ferdigheter. En god
radiostyrt utøver ser på sammensatte svinger (seksjoner) som en helhet, og det er viktig
at man som trener forklarer til utøverne at det nødvendigvis ikke er viktigst å være
raskest fra sving a-b, men sving a-d før rettsletta kommer. Jo mer øvelse og ferdighet, jo
bedre vil man kunne treffe godt med ulike linjevalg på banen. For å få til konsistente og
lave rundetider er det viktig at basisferdighetene er på plass samtidig som en klarer å

18

bruke alle disse ferdighetene når man kjører på en bane, enten alene eller i et felt med
andre biler/førere.
2.1.4 Startprosedyrer, taktikk og ulike løpsformer

Starten i et løp: Resultatet av et løp kan noen ganger avhenge av starten. Men den
raskeste starten er ikke alltid det som gir et fortrinn. Ulykker og uhell skjer som oftest
mest i løpet av startfasen på et løp da konkurrenter ligger tett på hverandre. Her kan det
være lurt å snakke med utøverne om hvordan de bør velge å angripe startfasen av løpet.
Graden av aggressivitet i kjøringen kan gjøre at uhell mer eller mindre er sannsynlig.
Oppsette av bil, banens layout, størrelsen på felten, startposisjonen etc. bør være
faktorer som spiller inn på hvordan starten bør tas.
Taktiske valg: Når man konkurrerer med ulike førere vil det være viktig å prøve å ta og
holde innsidesporet for å holde på ens egen plass I feltet. Det er vanskelig å kjøre forbi
en eventuell motstander med det innerste sporet om begge førere velger det samme
sporet. Dette blir spesielt vanskelig om man legger seg inn for tidlig i svingen da man
mister noe av farten gjennom svingen og får feil svingkurve. Får man feil svingkurve vil
det være lettere for motstandere bak seg å kjøre forbi i den luken man lager ved å bruke
feil sporvalg.. Forbikjøring i innersving er ofte vanskelig fordi to motstandere kjører i
omtrentlig samme fart. Kun hvis ens egen bil har høyere fart enn andre biler vil det være
mer sannsynlig at man vil klare å kjøre forbi på yttersiden av motstanderen i sving. Hvis
man kan klare å treffe godt med innbremsingen, få en god svingkurve og på den måten
generere høyere utgangshastighet fra svingen enn motstanderen vil det være mulig å
kjøre forbi på påfølgende del av løypa (eks. en rettslette). Konfrontasjon og gode dueller
er ofte de mest spennende øyeblikkene på et løp. Husk på at fairplay er et viktig mål å
jobbe mot i radiostyrt motorsport. Løp blir ofte ødelagt og mister mye av sin glede om
noen førere bevisst ødelegger for andre gjennom å krasje unødig, presse andre biler av
banen etc.
Forbikjøring av andre biler: Det ble skrevet noe om forbikjøring i forrige avsnitt. Her vil
det gås litt nøyere til verks. Det finnes ulike steder man kan kjøre forbi andre biler, men
det er i en rett linje som er den tryggeste måten å kjøre forbi på. Det er farlig å kjøre

19

forbi en annen bil når du kjører rett bak den. Om man bedømmer at det er mulig å kjøre
forbi en annen bil mens man ligger bak den, så legger man seg ut til en av sidene (der
det er mest plass og er mest hensiktsmessig med tanke på neste svingparti) og prøver å
komme forbi. Forbikjøring i svinger er mer farlig enn å kjøre forbi på rettsletter, men
om man klarer å holde idealsporet konsekvent og på en god måte, så vil det ofte by seg
en mulighet til å kjøre forbi på innsiden av motstanderen når han eller hun gjør feil.
Forbikjøring på yttersiden er vanskelig selv om din bil er raskere, men det kan oppstå
situasjoner i et løp der man vil forsøke å kjøre forbi på yttersiden, eksempelvis i de
tilfeller man skal forbikjøre en mye tregere bil og man vil tjene tid på å bruke yttersiden.
Om/når bilen mister stabilitet: Om en radiostyrt bil mister sin stabilitet etter
eksempelvis å ha truffet en annen bil vil ofte det første man prøver på være å redusere
farten med tanke på å gjenvinne stabilitet. Om man prøver å gjenvinne stabilitet ved å
svinge vil bilens stabilitet ofte bli mer forstyrret. Dette er derfor ikke den beste
framgangsmåten, men her må ulike utøvere få øve, prøve ulike tilnærminger og gjøre
seg opp egne refleksjoner om hva som fungerer best. Når man har gjenvunnet bilens
stabilitet kan akselerasjonen påbegynne på nytt.
Ulike løpsformer og regler: Avhengig av hvilken klasse man konkurrerer i vil man
bruke forskjellige løpsformer. I Norge konkurreres det i 5 minutters finaler i 1:10
elektro touring, 8 minutters finaler i 1:10 offroad og lengre finaler (opp til 60 minutter) i
1:8 onroad med innlagte pitstop. Konkurransereglement kan leses mer om i NMFs
spesialreglement for radiostyrt, EFRAs reglement og NMFs Appendiks A (unntak fra
EFRA reglement i Norge).
Førermøte er en del av konkurranser i radiostyrt bil. Dersom en førere ikke har vært til
registrering eller teknisk kontroll innenfor de tider som arrangøren har opplyst om kan
denne personen nektes start i konkurransen. Førermøte er obligatorisk for alle som skal
delta på arrangement og konkurranser som er «eid» av NMF. Teknisk kontroll skal skje
før, under og evt. etter konkurransen. Fører skal her være behjelpelig med kontroll av
utstyret. Alle biler skal leveres inn til teknisk kontroll etter at heat/finale er ferdig.
Brudd på denne bestemmelsen medfører ulike sanksjoner, bedre beskrevet i NMFs
spesialreglement.
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Innlæring av teknikk og kjøreteknisk ferdighet

3.

Huskeregelen KAMPVISE bør ligge til grunn for all planlegging av aktivitet i tillegg til
å kjenne til induktiv og deduktiv undervisningsmetode.
KAMPVISE = Konkretisering, Aktivisering, Motivering, Progresjon, Variasjon,
Individualisering, Sosialisering (Samarbeid), Evaluering).
Induktiv undervisningsmetode er fokusert på problemløsning og at utøverne selv skal få
utforske og oppdage. Deduktiv undervisningsmetode er fokusert mer inn mot formidling
og instruksjon.

3.1

Oppdagende metoder (Induktive metoder)

3.1.1 Situasjonsbestemt metode
Ved at treneren tilrettelegger aktivitetsmiljøet/treningsområdet på en spesiell måte kan
barna selv bli inspirert til å utforske på egenhånd uten særlig forklaring. En slik metode
gjør at aktivitetsmiljøet som treneren har lagt opp til skal være motiverende – og
gjennom eksperimentering er det «miljøet som underviser». Ved å gjøre endringer kan
vanskelighetsgraden justeres opp eller ned.
-

Eksempel: Ved å sette ut mange kjegler i et område, og man sier at barnas
oppgave blir å trene på svingteknikk og innbremsing samtidig som man skal
unngå å krasje med hverandres biler, blir det automatisk flere løsningsvalg og
muligheter, samtidig som førerne hele tiden må ta høyde for hverandres biler.
Gjennom å endre på kjeglene og oppgaven førerne skal gjøre vil man kunne
endre og tilpasse aktivitetsmiljøet.

3.1.2 Oppgavebestemt/Problemløsende metode
Treneren gir forskjellige oppgaver til utøverne der det enten kan finnes eller ikke finnes
fasitsvar til hvordan oppgaven skal løses.
-

Hvordan kan starten bli best mulig for å få et godt utgangspunkt for resten av
heatet, samtidig som enn prøver å unngå krasj og uhell?
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-

-

Hvordan kan det være lurt å posisjonere seg når man ønsker å kjøre forbi en bil
som kun kjører marginalt saktere enn egen bil, samtidig som bilen foran er flink
til å posisjonere seg og blokkere forbikjøringer?
Hvordan kan vi kjøre de radiostyrte bilene på en slik måte at vi klarer å
opprettholde gode og jevne rundetider runde etter runder?
Hvordan kan en best klargjøre seg og varme opp foran et heat eller finale?.

Ved å la barna selv få utforske forskjellige måter å gjøre ulike oppgaver eller reflektere
over ulike spørsmål kan de selv være med på å finne de gode løsningene. Dersom de
skulle slite med ulike oppgaver kan man hjelpe til ved å spørre hva de evt. kan gjøre
annerledes (få de til å reflektere selv) eller åpne for å være mer instruerende dersom det
kan hjelpe utøveren.

3.2

Instruksjonsmetoder (Deduktive metoder)

3.2.1 Følg meg-metoden
En «hermegåsa»-instruksjonsmetode. Treneren viser og de andre hermer. En slik
metode egner seg godt for enkle øvelser og kan brukes i ulike sammenhenger (blant
annet for nye utøvere eller treningsgrupper og for å komme raskt i gang med økta).
En slik metode kan gjøres uten radiostyrte biler for å varme, gjøre fysiske øvelser
underveis eller avslutte en treningsøkt på forskjellige måter. Her kan aktiviteter fra leik
og andre idretter være gode øvelser for å ha variasjon på helheten i økta.
En slik metode kan også gjøres med radiostyrte biler med samme utgangspunkt, der
treneren vil vise enkle øvelser eller kjøreteknikk.
3.2.2 Vise og forklare
Ved å la noen av utøverne vise fram en teknikk eller at man gjør det selv (å lage
øvingsbilder) gjør dette at de andre i treningsgruppa kan høre og observere hva som
vises. I etterkant kan alle utøverne gjøre det samme som øvingsbildet gjorde, mens
treneren veileder hver enkelt underveis.
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3.2.3 Manuell metode/baning
Dette er en øvelse der treneren i større grad «fører eller baner» utøverne gjennom riktig
bevegelse. Denne er lettere å overføre til eksempelvis turn eller fotball der treneren går
inn og fysisk hjelper til med å utføre en bevegelse, men den kan også gjøres i
motorsykkelidrett.
-

Dersom en utøver av ulike grunner sliter med teknikk og gjennomføring kan
man rettlede utøveren ved å vri på skuldre, rette på vinkler på albuer og ledd,
hvordan man holder radiosenderen, hjelpe utøveren med å ha riktig blikk på
banen etc. når utøveren eksempelvis står i førertårnet. Dette gjør man i et ledd
for å hjelpe utøveren med å utvikle god teknikk.

NB: Vær alltid varsom og betenkt på de fysiske grensene mellom trener og utøver når
man bruker metoder der man tar på utøverne sine!
3.2.4 Hel-del-hel – metoden
Ved å gjennomføre en helhetlig bevegelse, eksempelvis ved å la utøverne få kjøre en
runde på banen som likner på en konkurransesituasjon i sin helhet, kan man etter dette
dele opp runden og la utøverne øve på de ulike delene. Mot slutten kan man
gjennomføre hele rundern på nytt der man forsøker å forbedre de delene som har vært
øvd på. For å få til en god innlæring i radiostyrt motorsport er det viktig for utøvere å
øve både på helheten og de ulike delene for å utvikle seg videre.
3.2.5 Del-hel-del - metoden
Det samme prinsippet ligger til grunn i denne metoden som i hel-del-hel – metoden,
brukes også her, men med en litt annen vinkling. Ved først å øve på enkeltdelene (eks.
ulike svingteknikker eller en del av en bane), kan en senere sette dette inn i en større
helhet (eks. kjøre hele runder/hele løypa)). Ved å øve spesifikt på enkeltdelene, for
deretter å sette det sammen til en helhet, gir denne arbeidsmåten en god metode til å
beherske vanskelige teknikker og sette dette inn i en større helhet.

3.3

Variasjon

Ved innlæring av de grunnleggende ferdighetene og grunnteknikken i radiostyrt
motorsport er det viktig at føreren får kjørt mye og dermed blir vant med utstyret og blir
sikre på seg selv, men samtidig får helhetlig stimulering gjennom stor variasjon i
treningsarbeidet.
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Innen mange treningsmiljøer innen motorsportforbundets grener er det mange som
kjører svært mye med eksempelvis motorsykkel, gjerne uten at det jobbes spesifikt med
ulike utfordringer som kan bidra til å utvikle utøveren videre. Nøkkelen er å fokusere på
å jobbe på å utvikle enkeltferdigheter i tillegg til helheten på en variert måte.
Kjørespesifikk trening må veies opp av blant annet leik og andre treningsformer (eks.
leik, koordinasjonstrening, basistrening og andre øvelser rettet inn mot å bli bedre i
radiostyrt motorsport, f.eks visualisering og øye/hånd-koordinasjon etc.) for å få til god
mestring og læring og ikke minst barn som trives i treningsgruppa.
Det kan ikke understrekes nok av variasjonsprinsippet er svært viktig for at utøverne
skal utvikle seg på en helhetlig måte.

3.4

Fokus på leik og leikpregete øvelser og trening ved
trening av barn

Ved å videreføre variasjonsprinsippet er det viktig for barn og unge at man både i og
utenfor de radiostyrte konkurranseaktivitetene kan få utforske leik og leikpregete
øvelser. Ved å fokusere på dette kan man la barn være barn, samtidig som leik også er
en veldig god måte å få innlæring av egenskaper som koordinasjon, presisjon, øve inn
nye ferdigheter, å utvikle forståelse for å kjøre i et felt med andre biler, utvikling av
fysiske og psykiske egenskaper etc.
3.4.1 Leikøvelser med radiostyrte biler
Slangerunden/Hermegåsa: Treningsgruppa kan deles opp i to eller flere lag (ca. 3 – 5
per lag) og skal kjøre rundt i på banen som en slange (ikke oppi hverandre, men med litt
avstand). Førstemann lager et spor, mens de andre følger etter. Her er det om å gjøre å
lage den fineste slangen med hermebevegelser, samt utfordre hverandre på en morsom
måte for å uforske ulike kjøreteknikker og bevegelsesmønstre.
Den samme øvelsen kan gjøres utenfor banen der man utfordrer hverandre til å sladde,
lage smultringer eller andre morsomme kjøremåter (her kan utøverne være kreative), og
da herme etter den utøveren som laget utfordringen.
Forbikjøringslek: Utøverne deles inn i lag på 2-3 stk. De skal utfordre seg selv på å
kjøre forbi hverandre i denne øvelsen/leken. Utøverne kjører bilene i en rekke i relativt
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sakte fart, og bakerste bil kjører forbi de to andre og legger seg fremst. Dette gjentas så
av den bilen som ligger bakerst igjen og igjen. Farten kan økes for å gjøre det
vanskeligere. For å lage en liten konkurranse ut av øvelsen kan man si til utøverne at de
skal klare å få til flest mulig forbikjøringer på en runde samtidig som de klarer å holde
rundetiden nede.
Om man er kreativ som trener kan man helt sikkert finne andre øvelser som følger
samme tankegang. .
Lag-stafett:
-

På signal fra treneren starter 1. utøver på en eller flere runder på banen (treneren
bestemmer antall runder)
Ved fulført etappe veksler man med neste utøver.
Dette gjentas til alle har kjørt én eller flere ganger. (Er det et eller flere lag med
færre utøvere i forhold til andre lag, må noen ta to runder).
Første laget i mål vinner.

Det er kun fantasien som setter begrensninger på øvelsesutvalget! Vær kreativ!
3.4.2 Leikøvelser uten radiostyrte biler
www.aktivitetsbanken.no (se spesielt på øvelser på basistrening, men også inn under
særidrettene) er én av flere internettressurser som kan brukes for å få variasjon inn i
treningsarbeidet i klubben.
Ulike barneleker som enten barna i treningsgruppa eller man som trener kjenner til gir
ofte bra suksess! Husk å la barna føle at de også kan bli hørt og bestemme iblant.
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Refleksjonstemaer

4.

4.1.1 Viktigheten av å være reflektert som trener
Det å ha en tanke bak hva en gjør er alltid lurt og nødvendig! Dette forutsetter at man tar
valg på hvorfor noe er bra og ikke bra når vi velger øvelser, tilbakemeldingsform og
hvordan vi oppfører oss på treninger.
I tillegg til at barn lærer av hva treneren legger opp til av øvelser etc. på trening, lærer
barn også mye av hverandre. Dette er viktig å bruke som en ressurs, og å la de få se på
hverandre, gi hverandre tilbakemeldinger bygger man også opp under at barn tar ansvar
for deres egen utvikling og læring.
Barneidrettstreneren er en viktig person, da man skal forholde seg til ulike typer barn og
unge som har ulike forutsetninger. Det er viktig at man som trener «ser» alle barna og
prøver å gi de gode opplevelser med radiostyrt motorsport.

Noen huskeregler for trenere:
-

Møt opp i god tid
Ha på deg riktige klær for treninga slik at man er et godt forbilde for
utøverne.
Pass på hva du sier og gjør. DU er et forbilde.
Mobiltelefoner slås av eller legges vekk.
Møt opp forberedt til trening.

4.1.2 Oppgaver til kommende trenere

1) Koordinasjon og presisjon er fokuset på dagens trening. Hvordan vil du/dere
jobbe med temaet gjennom økta med tanke på øvelser?
(Tips å huske på: KAMPVISE, mestringsorientert treningsmiljø, aktivitet med
og uten radiostyrte biler og en helhetlig plan for økta).
2) Lag en øktplan for en treningsgruppe i deres idrett med utgangspunkt i forrige
spørsmål. Dersom dere lagde en øktplan med temaet «koordinasjon og
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presisjon» i forrige spørsmål kan man her lage en ny øktplan med temaet «leik
og moro».
3) Hvordan bør man gå fram for å lage øktplaner som passer for ulike
ferdighetsnivåer?
4) I trenerrolle – modulen ble «mestringsorienterte miljøer/mestringsorientering»
nevnt som et av grunnprinsippene man jobber ut fra som barneidrettstrener.
Hvordan påvirker dette hvordan man gir tilbakemeldinger til utøvere?
5) Diskuter hva som er forskjellen på hvordan vi bør opptre som trenere i en klubb
kontra vår rolle som privatpersoner?
6) Hva kan en treningsgruppe som har en felles trener og jobber sammen i et team
tjene, kontra de situasjoner der far/mor og sønn gjør ting på egenhånd på banen
uten å være med på den faktiske treningen?
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Øktplan – Forslag
Hva:
Trening i radiostyrt, offroad og
onroad.

Hvor:
På baneområdet til Rørvoll
modellbilklubb.

Hvem:
Barnegruppa 6 – 11 år.

Når /Tid:
01.juni. 2014
Klokka 18:00 – 19:30 (90 min)

Utstyr:
Bil+radio og annet
nødvendig utstyr,
treningstøy, gule vester, penn
og papir

Mål/Intensitet (1-5):
Utvikle koordinasjon, ha det gøy
gjennom leik og bli bedre teknisk
med de radiostyrte bilene (fokus
på sving)

Tid

Øvelse/Hva

5 min

Innledning:
Snakke om dagens trening

10 min

Organisering/Hvordan
Samle gruppa i en sirkel.

Oppvarmingsleik (med
Dele gruppa i 4. Fokus på å
fokus på koordinasjon og å tilrettelegge for at alle har mye
bli varm i kroppen (med
aktivitet og underveis.
fokus på hender og fingre).

10 min
Hermegåsa (m/ radiostyrte
biler)

Hvorfor/Husk
Forklare hva som står
på programmet i dag
og hva som er målet
med økta
Gjennom leik får de
varme opp godt med
en aktivitet som er
lystbetont.

Dele gruppa i grupper på 3/4 stk.
La de bytte på å lede an rundt på
banen (De som ikke leder følger
bevegelsene)

Spesifikk oppvarming
før man begynner på
hoveddel.

Hoveddel:
5 min

Gå gjennom fokuset i
hoveddelen. Komme med
tips og fokusområder til
utøverne. La utøverne
komme med et ønske om
en aktivitet.

Snakke til hele gruppa (i en sirkel
vil man kunne se alle)

Å gi konkrete
arbeidsoppgaver gjør
det lettere for utøverne
å bli bedre.

40 min

Kjøretrening på banen
(inkludert kjegleøvelser)
Samling med alle halvveis
i denne bolken.

Utøverne kjører maks 5 (evt. 10
minutter) runder før de stopper å
hviler raskt før de går videre på
kjøring. Gi konkrete
tilbakemeldinger til alle utøverne
underveis (1 og 1). Gi fellestips på

Ved å se på alle og gi
konkrete oppgaver vil
alle føle seg sett og får
noe konkret å jobbe
med videre.

28

samling etter ca. 20 minutter.

10 min

«Utøvernes ønske»
(Utøvernes egen aktivitet
som de foreslo tidligere i
økta)
Avslutning:

Følge med og følge opp slik at alt
går «smertefritt».

Viktig at utøverne selv
kan påvirke treninga.
Viktig for motivasjon

10 min

Avsluttende leik/øvelse

Dele i 2/4 lag og ha
samarbeidsøvelser/samarbeidsleik
(fokus på samarbeid og mestring i
kontra konkurranse)

Ved å bryte opp
motorsporttreningen
får man også fokus på
øving av generelle
ferdigheter

10 min

Samling

Sirkel, evt. annen samlingsmåte

Om noen er stive i
nakke, skuldre etc. er
det viktig å få tøyet litt
på disse områdene for
å løsne opp i ulike
muskelknuter.

Snakke om dagens økt, få innspill
fra utøvere og si noe kort om neste
økt seinere i uka.
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Øktplan - Mal
Hva:

Hvor:

Hvem:

Når:

Utstyr:

Mål:

Tid

Øvelse/Hva
Innledning:

Organisering/Hvordan Hvorfor/Husk

Hoveddel:

Avslutning:
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