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Hej alla VRCSK:are, månadsbrev nr 3 december 2009

I detta nummer kan ni läsa om senaste tidens händelser, såsom kvällsöppet på Hobbymagasinet,
inomhuskörningar, en medlem har ordet mm. Det gångna året summeras med klipp från en del av våra
aktiviteter. Dessutom kallar vi till årsmöte och slutligen ett erbjudanden från en av våra sponsorer.

En medlem har ordet

I slutet av november varje år hålls traditionsenligt en
julbasar på Musikskolan Lilla Akademien. Det är alltid
årskurs 7 som ansvarar för att anordna denna. I år
ordnades ett nytt uppskattat inslag utöver kakor,
ansiktsmålning och loppis. Alla som ville fick prova på
att köra rc-bilar. Eleverna fixade en bana på
skolgården och Västerorts RC Sportklubb lånade ut
sina två Traxxas Slash med flera lipo ackar och
laddare.

Prova på under julmarknad

Dagen började med ett lätt duggregn, men när det var dags
att öppna banan blev vädret bättre. Många barn och vuxna
fick genomföra sitt livs första rc-race, och det uppskattades
mycket.
Många frågor ställdes om bilar, teknik och rc-sporten i
övrigt. På eftermiddagen fick vi bra förstärkning av Tomas,
från klubben, som gjorde en fin insats.
Del av banan
Banrekordet klockades till 24 sekunder, en inte lika framgångsrik nybörjare behövde mer än 3 minuter för att
ta sig runt banan.
Vi på skolan tackar klubben för en rolig dag.
Henrik Fredriksson, medlem i VRC SK

Starten går
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Inomhuskörningar

Körningarna i Gamla Skolan, Lövsta,
har blivit en succé. Varje onsdag
samlas ett roligt gäng, det byggs
nya banor och sen körs det för fullt.
Det har bildats ett ”banbyggargäng”
som luftar sina idéer på forumet.
Alla är välkomna att vara med.
Banbyggarna kommer till Skolan vid
halv sex, kom Du också.

Koncentration på alla kanter

Bakom scenen ställs bord och stolar ut där vi skapar en
”mecka-ladda-hörna”, ute i köket ordnar vi kaffe och fika.
Scenen används som förarställning. Dagarna efter går det
ofta att hitta en film på youtube som visar hur roligt vi hade
det under onsdagen. Tack för alla filmerna.
Nu har vi dessutom fått igång tidtagningssystemet som är
inlånat från Lidingö Miniracing Klubb, och det har sannerligen
gjort succé. Det fungerar utmärkt trots att det är rätt så
gammalt. Helt plötsligt så växer hornen fram och vi kör med
högt tempo i heaten.

Bullerskriverier

En del av banan, Gamla Skolan

Följetongen fortsätter, senast en insändare i Västerorts Nytt. Denna gång av en av de
som störs. Han betonar dock att det är kommunens ansvar vilket styrelsen håller med
om. Samtidigt har Micke B, i styrelsen, varit i kontakt med exploateringskontoret.
Resultatet av det samtalet blev att det kommer att bli en ljuduppmätning, som
klubben ej behöver bekosta. När den sker återkommer styrelsen med.

Bullermätare
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Öppet hus, Hobbymagasinet

När mörkret lägrat Vällingbycentrum och klockan blev åtta på kvällen, tisdagen den 2 december, slogs portarna
upp hos Hobbymagasinet. Vår sponsor hade bjudit in klubbens medlemmar på kaffe, bullar och annan fika. En hel
del varor reades ut och det var full kommers. Vi var många som var där för att handla, drömma eller bara för en
stunds snack. Vi tackar Hobbymagasinet för den här kvällen.

Tack till Er alla
I detta nummer passar jag och övriga i styrelsen på att rikta ett tack till Er alla som varit med och bidragit till
klubbens verksamhet året som gått. Det blir samtidigt en summering på vad som genomförts och förbättrats i
klubben och på vårt område under det gångna året.
Tack till Lidingö Miniracing Klubb som lånar ut tidtagningssystem och inomhusmattor vilka förgyller vår
inomhuskörning.

VRC SK Ordförande

Ett stort tack till Er som hjälpt till när vi:
byggde om hela området i vår (då fick vi otroligt mycket gjort), fick fart på
åkgräsklipparen, byggde en trappa till förarställningen, spikade panel på en vägg på
klubbhuset, fick till en sandlåda för de små, byggde dubbel och trippelhopp, slog ner
staket, byggde trähopp, gjorde i ordning köket, satte ihop en ställning för virket,
installerade larm i huset, satte upp brevlådan, fixade underlaget, byggde helt nya
banor, utökade crawlerbanan, klippte gräset, asfalterade stripen, hämtade
tennismattor, lämpade av stenplattor, hämtade virke, sålde massa fika, städade
området, tömde soporna, byggde altan, fixade konstgräs, drog el till mekborden,
sålde korv och hamburgare, grillade på altanen, grusade parkeringen, tog fram
banderoller och flyers, reste det stora tältet, installerade tryckluften, utökade
1:10-banan, fick låna en kompressor, fick en dator till skänks, anordnade
crawlerkörning, fixade sponsorer mm mm listan kan göras längre

Dessutom vill vi tacka Alla som var med och genomförde:
Lövstadagen, Hobbymässan, Pulkaracet, Prova-på-projektet, Inomhuskörningen, RCFF Shootout,
Minnebergsdagen, byggdagar, crawlertävling.
Ni vet alla vilka Ni är som har varit med och bidragit till allt detta. Ett stort Tack till Er. Jag hoppas självklart
att Ni och även andra vill hjälpa till lika mycket året som kommer. Ju fler vi blir desto lättare blir det.

.
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Vad händer året som kommer

Det nya året inleds med årsmöte, vårens och sommarens verksamhet är ännu inte bestämd, men håll ögonen
öppna. Troligen blir det en repris på förra årets Pulkarace. Inomhuskörningarna fortsätter till april, sen tar nog
utomhusverksamheten över. Den planerade garagekörningen är fortfarande aktuell, och så fort det blir
klartecken står det på hemsidan. Det kommer med all säkerhet bli ett händelserikt år, med tävlingar, körkvällar,
byggdagar, aktiviteter, klubbmästerskap och massor av grillning under sommaren.
Kom gärna med förslag om Du tycker det är något klubben borde göra.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
Följande har klubben behov av:
¾ Banchef för 1:8 banan

Styrelsen informerar

Dessa månadsbrev kommer normalt ut via e-post. Är det så att Du inte har fått några månadsbrev så beror det
på att styrelsen har din e-post. Om så är fallet, skicka ett mail till info@vrcsk.se och berätta det.

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 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, skicka dessa uppgifter till info@vrcsk.se . 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.
För att läsa mer om vad som händer på klubben, gå då in på vår hemsida www.vrcsk.se

Varmt välkomna till VRC SK 2010
God Jul
&
Gott Nytt År
Gustav Lindahl
Ordförande i Styrelsen
Västerorts RC Sportklubb
www.vrcsk.se

info@vrcsk.se
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