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Hej alla VRCSK:are, månadsbrev nr 2 november 2009

I detta nummer kan ni läsa om senaste tidens händelser, såsom bullerskriverier, inomhuskörningar, asfaltering
mm. Vi skriver även om det som är på gång och vad som kommer. Dessutom passar vi på att kalla till årsmöte i
slutet av januari 2010. Slutligen kommer fina erbjudanden från våra sponsorer.

Dragstripen

Ni som varit ute senaste tiden på Lövsta har sett att vår
dragstrip nu blivit omasfalterad. Detta gjordes eftersom
arbetet som utfördes första gången medförde att det blev
en liten ”knöl” mitt på banan, där bilarna kommer att gå som
fortast. När de som gjorde jobbet fick veta detta ställde
de upp genom att lägga på ett nytt lager gratis. Resultatet
blev väldigt bra.

Full aktivitet på dragstripen

Inomhuskörningar

Senaste månaden har det varit full aktivitet i
Minneberg där VRCSK haft inomhuskörningar.
Deltagare har varit såväl medlemmar som
besökare som uppmärksammat våra trevliga
körningar. Antalet förare ökar stadigt och
det är väldigt roligt. Nu ser vi fram emot vår
nya lokal. Klubben har tecknat avtal med
Hässelbydansarna, vilket innebär att VRCSK
kommer att genomföra inomhuskörningar i
Gamla Skolan i Lövsta de 20 kommande
onsdagarna med start 18 november.
Uppskattad inomhuskörning i Minneberg

Bullerskriverier

Tyvärr så har ett antal personer lämnat in klagomål till kommunen
eftersom de anser sig störda av vår verksamhet. En artikel har publicerats
i Västerorts Nytt och VRCSK har skickat in en insändare där vi har
beskrivit vår syn på det hela.
Styrelsen är nu i kontakt med kommunen och får därigenom senast nytt i
frågan.

Invigning av platåhopp
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Utbyggnad av 1:10 banan

Det som man inte kan missa när man är ute på Lövsta är att 1:10
banan har fått en rejäl ansiktslyftning. Banan har fått ett större
område, detta gör att den har blivit betydligt längre, ökning från
94 m till 128 m. Ett gediget platåhopp har byggts och ställts ut.
Även staket och skyddsnät har byggts dessutom har konstgräs
lagts ut på del av banan. Vi ser med spänning fram emot
fortsättningen.

Utbyggd 1:10 bana

Crawlerkörningar

Antalet crawlerbilar växer stadigt i klubben, detta har
inneburit att vid två tillfällen senaste tiden har det
genomförts crawlertävling i VRCSK-regi. Det har varit
väldigt uppskattade arrangemang och vi hoppas självklart
att det kommer fler tillfällen.

Missa inte inomhuskörningarna

Stilstudie under crawlertävling

Nu har inomhuskörningen flyttat till ny lokal, Gamla Skolan i Lövsta. Se forumet för vägbeskrivning. Körningarna
genomförs onsdagar mellan 18-21. Medlemmar kör gratis och icke medlemmar får som vanligt betala track fee
på 40 kr. Kylboxen kommer finnas på plats med dricka och godis. Ibland kan det till och med finnas bullar till
kaffet.
Vid premiären besöktes Gamla Skolan av runt 20 personer. Det var en förträfflig tillställning, det var högt
tempo på banan och full aktivitet bland mekborden. En stor fördel med lokalen är att klubben får lämna kvar de
mattor som vi lägger ut på golvet vilket underlättare hela arrangemanget.
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Pågående verksamhet

Det planeras för ”garagekörning” för elbilar . Tanken är att det ska genomföras körning i Vällingbygaraget.
Klubben har en bra dialog med ansvariga för garaget och är snart i mål med att starta upp körningen.
VRCSK har samtal med Lidingö Miniracing klubb, LMRC, som är intresserade av ett samarbete med vår klubb.
Intresset är för närvarande lågt vid LMRC och i syfte att rädda deras anläggning så ser de positivt på ett
samarbete med VRCSK.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
Följande har klubben behov av:
¾ Tryckimpregnerat virke behövs alltid
¾ Färg till att måla containern

Styrelsen informerar

Beslut har fattats om att:
¾ samtliga medlemmar kommer att få medlemskort hemskickat (efter inbetalning)
¾ inomhuskörningar i Lövsta är kostnadsfria för medlemmar

Årsmöte 31 januari 2010 kl 12:00
Gör din röst hörd, var med och påverka klubbens verksamhet.
Lokal: Föreningslokal på Dadelgränd, Järfälla (samma som förra året)
Motioner ska vara inne senast 2009-12-29 (4 veckor före årsmötet).
VRCSK kommer att publicera årsmöteshandlingar som PDF-fil på vår webbplats vrcsk.se, det är
bra om du som kommer på årsmötet har skrivit ut handlingarna själv och tar med dem, då det av
miljö- och kostnadsskäl endast kommer finnas ett fåtal utskrivna exemplar vid årsmötet.
Vi håller årsmötet tidigt därför att vi ska hinna få in alla handlingar till kommunen senast den 15
februari. Vi vill bli bidragsberättigad förening hos Stockholms Stad.
Det kommer att finnas dator och skrivare vid årsmötet så att sekreteraren/sekreterarna kan
skriva klart alla protokoll på plats och ställe, samt att de som blir valda till styrelsen omedelbart
kan underteckna alla papper som behövs. Det är därför viktigt att du som bli vald till styrelsen
har möjlighet att stanna kvar direkt efter årsmötet så styrelsen kan ha sitt konstituerande möte
direkt.
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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,
mejladress. Det är viktigt att vi får in kompletta uppgifter om din mejladress så du inte missar
månadsbrevet då det endast skickas till medlemmar som vi har mejladress till.
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. Styrelsen har beslutat att
samtliga medlemmar får sitt medlemskort hemskickat utan extra kostnad. Om du betalar in
medlemsavgiften under perioden 1 okt - 31 dec så gäller medlemskapet resten av 2009 och hela
2010.

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

Hobbymagasinet bjuder in alla klubbmedlemmar i
Västerorts RC Sportklubb (VRCSK) på fika i
Vällingbybutiken tisdagen den 1 december 2009
mellan kl. 20.00–22.00.
Ta med medlemskortet så får du 10% rabatt.
Vi dukar upp med fikabröd och ett litet salutorg
där man kan hitta utgångna modeller, körda
modeller ej kompletta modeller samt annat smått å
gott, till nedsatta priser.

Hobbymagasinet önskar alla medlemmar från
Västerorts RC Sportklubb hjärtligt välkomna
Tisdag 1 dec 2009 kl. 20.00–22.0 0
Adress: Ångermannagatan 136, 162 65 Vällingby
Telefonnummer: 08-449 81 00

Specialerbjudande till VRCSK´s medlemmar
Priserna gäller så långt innevarande lager räcker. Medlemsrabatten redan avdragen.
Först till kvarn gäller. Nya erbjudanden i nästa månadsbrev.
ISHIMA RAVE - KIT
3.000:- förr 3995:Endast 2st kvar.

ODONNELL BUGGY - KIT
Inklusive delar för uppgradering till Team Version.
4.950:- förr 6900:-

MINI INFERNO GP ST 1:16
Inklusive startlåda
2.300:- förr 3490:-

Endast 1st kvar.

Endast 1st kvar

Kul julklapp till juniorerna
I RC-familjen
INFERNO MP9 RACE
5.195:- förr 5995:-

Thunder Tiger ZK & ZT 1:18
995:förr 1395:Komplett med Ack. & laddare.

st

Endast 1 kvar.

THUNDER TIGER DUCATI EP
2.195:- förr 2990:Endast 1st kvar

E-Sky Lama4 2,4 ghz
990:- förr 1390:-

Hos oss hittar Du även andra trevliga julklappar & presenter till såväl
barn som juniorer och seniorer. Gå in på vår hemsida och botanisera
bland RC-styrt, Scalextric bilbanor, byggsatser, modellbilar & leksaker.
ABRAHAMSBERGSVÄGEN 2, 16830 BROMMA
Vid Abrahamsbergs T-banestation (gröna linjen)

info@brommahobby.se Tel. 08-410 208 08

www.brommahobby.se

