VRCSK Månadsbrev

Månadsbrev för Västerorts RC Sportklubb, den öppnaste RC-klubben i mälardalen!
Redaktör: Gustav Lindahl, mejl: info@vrcsk.se, www.vrcsk.se, månadsbrev nr 4 januari 2010

Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10
___________________________________________________________________________
2010 års första månadsbrev
Detta månadsbrev är något tunnare än vanligt, mest beroende på att det är något lägre aktivitet för
närvarande. Däremot kan ni läsa om pulkarace och hur det gått i decembers och januaris månadsrace
vid inomhuskörningarna. Det blir påminnelse om årsmöte och medlemsavgift. Slutligen kommer bra
erbjudande från en av våra sponsorer.
Tryckfelsnisse har varit framme
Alla Ni som fick medlemskort utskickat i samband med decembers månadsbrev kan se att Västerorts
RC Sportklubb är felstavat (Sporktlubb). Är det så att Ni vill ha nytt medlemskort så hör ni av er till
info@vrcsk.se, däremot får man då hämta detta kort i samband med onsdagskörning.

Pulkarace
Under januari 2009 genomfördes ett uppskattat
pulkarace ute i Lövsta. Denna vinter är det här
konceptet återupptaget och utvecklat. Nu
arrangeras fler körningar och en serie är påbörjad.
1:a deltävlingen är genomförd med två deltagande
ekipage. Tävlingen genomfördes när det var -16
grader, men trots det blev det en lyckad tävling.
Det flygande tefatet flög verkligen fram och tog en
förstaplats. Tvåa kom årets rosa fara som var en
aning för tung för underlaget.
Mikael Bredbergs tefat

Nu är även 2:a deltävlingen genomförd. Den
tog plats på Barkaby flygfält. Denna gång tog
Magnus Ljunghorn första platsen. Mikael
Bredberg tätt efter. Därmed är ställningen
efter 2 deltävlingar.
1. Micke 3 poäng
2. Magnus 2 poäng
3.Thomas 1 poäng
Följ tävlingen på forumet.

Jens och Thompsons tunga åk
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Inomhuskörningar
Under julledigheten genomfördes ett antal
heldagskörningar i Gamla skolan. Det var både platta
banor och banor med hopp. Vi är glada över att
inomhuskörningen är populär. Nu fungerar även
tidtagningssystemet och detta har bl.a. använts vid två
månadsrace.
Vi gratulerar de som hamnat på pallen vid månadsrace
december och månadsrace januari.

Uppställning inför start

Topp 3 December
A-final:
1. Jens Olsson 26 varv
2. Lars Fredholm 25 varv
3. Lars Wiklander 24 varv
B-final segrare Johan
Samuelsson
Snabbast i kvalheaten:
Gustav Lindahl och Mattias
Trotte.
Fr vä: 2:a Lars Fredholm, 1:a Jens Olsson, 3:a Lars Wiklander

Top 3 Januari
A-final:
1. Mattias Trotte, 28 varv
2. Jan Fredholm, 28 varv
3. Magnus Ljunghorn, 25 varv
Vinnare av B-finalen var Curre Avasjö.

Fr vä: 2:a Jan Fredholm, 1:a Mattias Trotte, 3:a Magnus Ljunghorn
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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)
Nu finns årsmöteshandlingarna på hemsidan.
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 är viktigt att du som bli vald till styrelsen har möjlighet att stanna kvar direkt efter
årsmötet så styrelsen kan ha sitt konstituerande möte direkt.

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

