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Månadsbrev mars
Även denna månad fortsätter aktiviteterna trots att vi nu är i en mellanperiod mellan vinter och vår.
Körning i Vällingbygaraget har dragit igång, fortsatt körning ute i Lövsta och månadsrace inomhus för
mars är genomfört. Här kommer lite rapporter med bilder. Dessutom skrivs det om Stockholmscupen
som det finns intresse av att genomföra bland stadens klubbar. Slutligen får vi tips och erbjudande
från våra sponsorer.
Inomhuskörning, Gamla skolan
När endast 3 onsdagar återstod av inomhuskörningen genomfördes månadsrace mars. Det var som
vanligt en rolig bana, bra fighter och intressanta heat. 12 förare ställde upp i kval heaten. En ny regel
innebar att segraren i B-finalen gick vidare till A-finalen, grattis till seger i B-finalen Conny Rosén. Afinalen blev som vanligt ett tufft race för de som tagit sig dit. Tyvärr var slingan för tidtagning lite
oturligt placerad som medförde en del diskussioner.
Slutligen fastställdes Top 3 till:
2a Lars Fredholm

1a Daniel Reimer

3a Mattias Trotte
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Genom att göra en enkel sammanställning av vilka som hamnat på prispallen får man följande

Namn
Lars Fredholm
Mattias Trotte
Magnus Ljunghorn
Jens Olsson
Daniel Reimer
Lars Wiklander
Jan Fredholm
Conny Rosén

Plac.
Dec
3

Poäng

Plac.
Jan

Poäng

1

1
3
1

3

2

2

2

Plac.
Feb
1

Poäng

3

3
1

2

Plac.
Mars
2
3

Poäng

1

3

1

2

2

3

Tot
2

1

6
4
3
3
3
2
2
1

Här ser vi att VRCSK:s Vice Ordförande Lars Fredholm har deltagit i flest race och dessutom
placerat sig på alla platser. Att delta och dessutom placera sig i Topp 3 har medfört att han nu koras
till Inomhuskörningens vinnare tätt följd av Mattias Trotte.

GRATTIS Lasse
Nu återstår endast en inomhuskörning, nu på onsdag 31 mars. Kom dit, vi kör tills vi storknar, Gamla
Skolan, bortanför Lövstabadet.
Vilka är och vilka är inte medlemmar?
Redan innan den mest aktiva säsongen har
dragit igång är det redan drygt 180
medlemmar i VRCSK. Det är jätteskoj
tycker vi. Eftersom vi är så många
medlemmar är det inte alltid så lätt att veta
vem som är medlem och vem som är gäst.
Det är omöjligt att känna igen varenda
medlem och det är inte så roligt att alltid
behöva leka polis.
Därför kommer styrelsen att dela ut
inplastade kort som ska fästas på
radiokontrollen. Korten är personliga och
kommer att ha Ditt medlemsnummer. Familjer får fler kort om så önskas.
Korten kommer att delas ut på Lövsta från och med maj månad. Utan kortet synligt betraktas man
som gäst och ska betala sedvanlig track-fee.
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Utomhuskörningarna fortsätter
Även den senaste månaden har det varit fullt med aktivitet på 1:10 banan. Den mest förekommande
bilen är den bakhjulsdrivna Traxxas Slash. Däremot har nu även den 4-hjulsdrivna gjort intåg. Den
hann knappt släppas ut till butikerna förrän vi fick se några glada medlemmar lufta sina nyinköpta på
banan.

Mellan varven så grillas det på verandan och pratas mycket RC inne i klubbhuset och ute.
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Garagekörning Vällingby
Körningarna fortsätter på tisdagskvällarna i
Åregaraget under Clas Ohlson, Plan -3 avdelning
G-H Vällingby Centrum. De börjar nu ta bättre
form med banor som ger möjlighet till att
utmana varandra. Måhända är det kylan som gör
att intresset inte riktigt vaknat till liv. Det är
trots allt en förträfflig plats att köra på till
dess att våra banor har torkat upp på Lövsta.
Alla elbilar är välkomna att delta.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
Styrelsen för diskussioner om hur vi bäst ska preparera våra banor inför säsongen. Ett alternativ är
att köra med vält på banorna innan marken hinner torka. Med erfarenhet från förra årets ombyggnad
vet vi att om man trycker till rejält i den fuktiga jorden innan det torkar så blir spåren kvar väldigt
länge.
Men, för detta behöver vi alltså låna en vält.
Är det någon av Er medlemmar som känner till var vi kan hyra/låna en maskindriven vält för att
genomföra detta?
Hör av Dig till info@vrcsk.se

Kommande verksamhet
Styrelsen kommer att fastställa officiell öppningsdag av banorna på Lövsta, en vecka innan detta skall
stor byggdag genomföras. Mer om detta på hemsidan, via mail eller månadsbrev.
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Stockholmscupen
Det började med att en av VRCSKs medlemmar
tipsade om en tråd på www.rsb.se där man
diskuterar en Stockholmscup. Ordförande
deltog nyligen på ett möte med de övriga
klubbarna, Skarpnäck och Tullinge.
Upplägget är att det ska vara en enkel cup för
medlemmarna vid respektive klubb, ett sätt att
locka fler till att tävla. Ett roligt och
lättillgängligt sätt att pröva på hur det är att
tävla. Framförallt så är syftet att locka
nybörjare. Cupen är tänkt att genomföras vid
tre tillfällen, vid de olika banorna. Läs mer om
upplägget på www.vrcsk.se.
VRCSK har ännu inte bestämt om vi ska delta i
cupen eftersom vi inte känner till om det finns
något intresse. Det är därför viktigt att Du
hör av dig till info@vrcks.se eller skriver på
forumtråden om Du tycker det skulle vara
roligt att vara med.
Ska VRCSK delta krävs det dessutom att banan
prepareras innan tävlingsdag samt att det
finns hugade som kan hjälpa till att sälja
”snabbmat”.
Första deltävlingen går preliminärt av stapeln
den 30 maj i Skarpnäck, därefter blir det i
Tullinge och cupen avslutas i Lövsta i
september.
De klasser som är planerade är 1:8 buggy nitro,
1:8 truggy nitro samt 1:8 buggy el.

Tycker Du att det här vore skoj att vara med på? Skicka då ett mail till info@vrcsk.se
eller skriv in på forumet. Ange vilken klass/klasser du i så fall skulle vilja ställa upp i.
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Medlemsavgift 2010
Vi hoppas att även Ni som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2010 tänker göra det
för ett fortsatt medlemskap i VRCSK.
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 och
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. I medlemsavgiften ingår att använda klubbens RC-banor gratis under hela
årets öppettider.
Medlemsavgiften är livsviktig för klubben och ditt bidrag gör skillnad så vi hoppas verkligen
att Du vill fortsätta som medlem

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

Du glömmer väl inte bort 20 april?

Här följer nu tips och erbjudande från några av våra sponsorer.

