VRCSK Månadsbrev

Månadsbrev för Västerorts RC Sportklubb, den öppnaste RC-klubben i mälardalen!
Redaktör: Gustav Lindahl, mejl: info@vrcsk.se, www.vrcsk.se
Hej alla VRCSK:are, månadsbrev nr 1 oktober 2009
Här kommer vårt första månadsbrev. Dessa kommer i fortsättningen komma en gång i månaden. Breven kommer
att innehålla information om vad som händer i klubben, vad som är på gång, rapporter från genomförda
aktiviteter, erbjudande från våra sponsorer m.m.

Sponsorgruppen
Först och främst kan VRCSK nu glädja sig åt att vår
sponsorgrupp har tecknat avtal med 3 st. sponsorer,
dessa är Brommahobby, Hobbymagasinet samt Micro
Flight Tec.

Vad har hänt senaste tiden?
Under hösten har det varit många stora aktiviteter.
Förutom alla dagar som folk har kört på banan så har
klubben genomfört Lövstadagen, Hobbymässan samt
Prova-på-projekt.

Många besökare kom till klubben på Lövstadagen

Lövstadagen 20 september
Lövstadagen genomfördes med bravur, upp till 12000 personer besökte
området under dagen. Dagen blev en stor framgång för VRC SK. Vi hade
vårt stora tält som servering vilket bidrog till fint klirr i kassan

Banan för 1:10 OffRoad
Som vanligt visades många bilar upp, det var fullt på alla mekbord. Bland
annat så kunde man beskåda några dragracingbilar. Dessutom fick man
möjlighet att höra hur dessa vassa motorer låter.
På stora banan var det full fart på medlemmar som luftade sina buggybilar

Dragracingbil – el

Vid 1:10 banan och crawlerhögen fanns det möjlighet att prova på.
Detta var synnerligen välbesökt och det var körning under hela dagen
med klubbens bilar och inlånade bilar.

Hobbymässan
Under Hobbymässan genomförde VRCSK en storsatsning
som innebar en monter inomhus (bilden till höger), vårt
stora tält på utsidan med 3 olika banor i anslutning till
detta. Dessa tre banor var Prova på bana, Crawler bana
samt en större bana för de lite snabbare bilarna. Vårt tält
med banor var synnerligen välbesökt och många tog tillfället
i akt och provade på radiostyrt.
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Prova-på-projekt
VRCSK har genom Idrottslyftet fått möjlighet att söka bidrag genom SBF
(Svenska Bilsportförbundet) för ett projekt där klubben ville nå ut till fler
ungdomar, som gavs möjlighet att prova på Radiostyrd Bilsport. Under
Lövstadagen, Hobbymässan och ytterligare några helger och
vardagskvällar, har det funnits möjlighet att prova på radiostyrd bilsport.
Namn samlades in vid varje tillfälle vilket innebär att ca 550 personer har
provat på att köra radiostyrda bilar.

Prova-på-bana, Hobbymässan

Tack till alla som ställt upp och hjälpt till
Alla höstens aktiviteter hade aldrig gått att genomföra utan alla ideella insatser från klubbens medlemmar.
Många har ställt upp, hjälpt till och marknadsfört klubben. Dessa insatser gynnar oss alla. Självklart har vi haft
väldigt roligt under tiden. TACK 

Kommande aktiviteter
Det som kommer närmast i tiden är starten av inomhuskörningar. I slutet av oktober genomförs inomhuskörning
i Minneberg, Bromma, se forumet på hemsidan vilken dag. Vår förhoppning är att vi ska hitta en permanent lokal
där vi kan köra inomhus under onsdagskvällar. Med tanke på svårigheten att hitta en bra lokal satsar vi i första
hand på att köra med 1:16/1:18-bilar. Har du ingen bil? Ta då en extra titt på sista sidan där ett oslagbart
erbjudande finns.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
Här kommer vi varje månad att lägga in sådant som klubben behöver.
 Tryckimpregnerat virke behövs alltid
 Färg till att måla containern

Styrelsen informerar
Beslut har tagits att utöka 1:10 banans område. Ombyggnaden
är i full gång. Bilden till höger visar hur det är tänkt att bli när
det är klart.
All Time High, september 2009
Under september månad slogs rekordet på antal medlemmar i
klubbens 30-åriga historia. Senast var det 1995 då klubben
hade 266 medlemmar. Nu i september blev vi 277 st och vi
fortsätter öka.
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Årsmöte 2010
Preliminärt genomförs årsmötet i måndsskifet
januari/februari 2010. Exakt datum kommer att meddelas
på vrcsk.se när lokalen är bokad.

Medlemsavgift 2010
Nu är det dags att betala nästa års medlemsavgift. Vid senaste årsmötet fastställdes nya avgifter:
Junior
upp till 20 år 100 kr
Senior
från 21 år
300 kr
Familjemedlemskap
350 kr
Inbetalning görs till VRCSK plusgiro 19 97 23-8 eller bankgiro 426-0873.
Följande uppgifter skall vara med Namn, Adress, Fullständigt personnummer, telefonnummer, emailadress.
Det är viktigt att vi får in fullständigt personnummer för vi registrerar alla medlemmar hos
riksidrottsförbundet, så vi får möjlighet att ta del av flera bidrag som delas ut till idrottsföreningar.
Om du betalar in medlemsavgiften snabbt så underlättar du vår administration och planering inför nästa år, det
gör att vi får bättre förutsättningar att göra budget. Därför vill vi ge dig en liten uppmuntran. Om du betalar
in medlemsavgiften under perioden 1 okt - 31 dec så gäller medlemskapet resten av 2009 och hela 2010.
Om du dessutom betalar in medlemsavgiften för 2010 senast 30 november så skickar vi medlemskortet till dig
direkt på posten, utan extra kostnader. Från 1 december kan du hämta medlemskorten vid Lövstabanan eller så
kan vi skicka det mot en extra avgift på 35 kr.

För att läsa mer om vad som händer på klubben, gå då in på vår hemsida www.vrcsk.se

Gustav Lindahl
Ordförande i Styrelsen
Västerorts RC Sportklubb
www.vrcsk.se

info@vrcsk.se

