
GREVE RC-CENTER

Kunstig sø på 7.500 m2
Bilbaneanlæg med 2 onroad baner og 1 offroad bane.

Stor flyveplads med asfalt bane.
Kæmpe klubhus med 3 toiletter med bad samt stort køkkenet.

Multirotor/droner/Race mm.
60.000 m2 hvor du kan hygge dig med en masse ligesindet

3 baner samlet i et center

Her i GRCC har vi 3 forskellige baner at køre på.

Den første er for små el biler. Så er der en stor jord bane hvor der køres Offroad på. Den sidste bane er en 
rigtig stor asfalt bane til de noget større biler.  
Der er muligt at stå i tørvejr i pitten og reparerer sin bil. Dækkene kan også blive rettet af.

Sværhedsgraden på banerne er både aktuel for øvede men også for nye, der er masser af kører som er 
friske på at hjælpe nye med bilerne.

Køreren står i sikkerhed 2-3 meter over banen i et kørertårn

På banerne bliver der afholdt klubmesterskaber i on-road og of-road 

ON-ROAD KLASSER: 
1:10 Touring Car. Eldrevne 4-hjuls, touringcar karosseri, længde ca. 40 cm, bredde max. 20 cm. Vægt 1500 
gram.

1:10 Touring Nitro. Samme størrelse bil men drevet med en 2,1 cc gløderørsmotor og 2-gears transmis-
sion. Vægt ca. 1900 gram.

1: Track. 4-hjulstræk, sportsvognskarosseri, længde ca. 45 cm.. 3,5 cc gløderørsmotor og 2-trins gear. Vægt 
ca. 2500 gram.

1: 6 Truck. Lastvognskarosseri, længde ca. 90 cm. 23 cc 2-takts motor med baghjulstræk. Vægt 10 kg

1: 5 Touring Car. Touring Car med 23 cc motor og baghjulstræk. Vægt ca. 10 kg. Er blevet en meget hurtig 
klasse.

OFFROAD KLASSER: 
1: 8 Buggy. 4-hjulstræk, 3 differentialer, 3,5 cc gløderørsmotor, 1 gear, vægt 3500 gram

1:10 El-buggy, 2wd eller 4-wd.
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Fastvinge

Er du vild med modelfly så er GRCC stedet hvor man kan komme til at udleve drømmen som pilot :-) 

Vi har nogle instruktører der kan hjælpe dig med at komme i gang. Der vil blive afholdt stævner for 
SVÆVEFLY OG FLYSLÆB. Et for EL FLY og et for WARFLIGHT. 

Ud over det har vi torsdags flyve-hygge hvor der bliver tændt op i GRILLEN kl. 18.

Det er også muligt at flyve indendørs i vinterhalvåret da klubben har adgang til en sportshal.

Helikopter

Vi er en del der roder med RC helikopter.

Hvis det er noget for dig at lege med RC- helikopter så er du kommet til det helt rigtige sted. Vi er så 
heldige at vi har nogle at Danmarks bedste helipiloter inden for RC.

Vi flyver både 3D og naturligvis skala flyvning. Vi afholder små konkurrencer i flysæsonen.

Hvis du vil lærer lidt om helikopter flyvning er der altid et par piloter der godt vil hjælpe. Så det 
er en god ide, inden du smutter til den nærmeste forhandler og køber en helikopter, at få råd og 
vejledning af en erfaren pilot.

Du er altid velkommen til at se forbi. Der er næsten altid kaffe på kanden.

FPV/Multi rotor (FPV FIRST PERSON VIEW)

Hvor det næsten er at man næsten sider i cockpittet og ser ud. Der er tale om at vi sider i maskinen 
og styrer efter det vi ser foran os, lige pt lyder det nemt, men det er det ikke :-) 

Vi flyver bland andet nogle ultralette fly hvor vi har kamera hvor vi bruger headtracker så når man 
drejer hovedet så følger kameraet med så man næsten føler at man sider og ser rundt i cockpittet.

Så har vi foto droner:

Hvor vi filmer en del fra oven, som bl.a. kan bruges til at se hvad der sker på huse eller som nogle 
af vores proffer arbejder med at se om ilden er rigtig på en boreplatform men her taler vi om at der 
skal særlige certifikater til og man skal have særlige dronebevis.

Race quad/droner

Her taler vi om lidt mindre quads/droner hvor det bl.a. gælder om at kommer hurtig frem og under 
forhindringer rundt om flag på hurtigst tid. Dette gøres ved at vi sætter en bane op hver gang vi er 
på pladsen så vi træner forskellige baner og udfordrer os selv på både manøvre og fart. 

 

Søafdelingen GRCC
Vi har en kunstig sø med en dybde på op til 2.5 meter på det dybeste sted, søen er ca. 50 meter bred og 150 
meter lang.

Her sejler vi med at fra speedbåde til ubåde, ja selv vandflyvere er set på vandet så alt der kan komme i vand 
får udfordringer her.

Vi holder til på alle hverdage, men onsdag og søndag holder vi klubdage. Her prøver vi at samle så mange som 
det er muligt og til tider tænder vi da op i grillen Cool.

Overbygning

Vi har en flot overbygning på 3 X 9 meter med borde og el-udtag til 12-15 bruger, med mulighed for at stille 
yderligere borde op. 

Havn

Vi har en flot havn med god plads til din skalabåd

Flyvepladsen
Greve RC-Center har en af Danmarks bedste RC-flypladser. Her flyves der med at hvad der 
kan flyves med.

Indbydene omgivelser, et af de få steder med fri udsigt i Greve.

Her er mulighed for at nyde naturen når du tager en pause i flyvningen, eller batterierne 
skal lades op. Det er muligt enten ved vores fælles lade station eller ved en af de mange 
stikkontakter der er ved fly feltet.  

I GRCC kan du møde nybegynder og dem som har fløjet i mange år, du er altid velkommen 
til at kikke forbi og få en snak med ligesindede. Du er også velkommen hvis du bare vil se på 
af ren nysgerrighed.
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