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Månadsbrev april
Nu börjar verksamheten dra igång på Lövsta, fullt med folk ute på helgerna. Därför står det i detta
nummer om vår stora bygg- och grilldag. Dessutom lite om bangrupper samt kort information från
styrelsens senaste möte.

Bygg- och Grilldag, lördag 1 maj, fr kl 10
Vid årsmötet bestämdes det att det ska genomföras 2 st stora byggdagar. Nu är det dags för den
första. Säsongen är på gång att dra igång och det är viktigt att vi ordnar till vårt område. Klubben har
dessutom haft besök av sportgrensansvarige, Orvar Warvfinge, från Stockholms Bilsportförbund.
Han har kommit in med några få åtgärder vi måste ordna för att få godkänd bana. När dessa åtgärder
är utförda kommer VRCSK kunna ordna regelrätta tävlingar för våra medlemmar.
Utöver detta behöver vi städa och fixa lite annat på vårt förnäma område. När man städar och jobbar
blir man hungrig, därför

bjuds det på grillat under dagen

Så, kom till Lövsta och hjälp till. Ta gärna med spade, skottkärra, din partner, mamma,
pappa, deras föräldrar, goda vänner, syskon eller dina barn. Ju fler vi desto lättare
går det.
Banorna blir inte bättre än vad vi medlemmar gör de till, nu har vi chansen att göra det fint inför
sommaren.
Reservdag vid dåligt väder, söndag 2 maj, fr kl 10
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Bangrupper
Det är våra bangrupper som bestämmer vad vi ska göra under byggdagen. Bangrupperna träffas den
24 april kl 12 på altanen, klubbhuset. Då ska de prata ihop sig inför byggdagen. Vill Du vara med och
bestämma, kom dit. Alla är välkomna.
De grupper som finns är:
1:8, Ansvarig: VAKANT, Styrelserepresentant: Gustav Lindahl
1:10, Ansvarig samt styrelserepresentant: Lars Wiklander
Crawler, Ansvarig: Sten Olsson, Styrelserepresentant: Lars Wiklander
Genomförandet av förändringar/förbättringar behöver de hjälp med. Det välkomnas därför att övriga
medlemmar kommer till byggdagen och hjälper till.

Vilka är och vilka är inte medlemmar?
Från och med maj-månad kommer ”sändar”tagsen att delas ut. Dessa ska fästas på
handkontrollen. Detta för att vi ska veta vilka
som är medlemmar eller inte.
Det är nämligen omöjligt att känna igen
varenda medlem och det är inte så roligt att
alltid behöva leka polis.
Utan kortet synligt betraktas man som gäst
och ska betala sedvanlig track-fee.

Närvarolistor
Från och med helgen den 24 april finns det närvarolistor för ungdomar uppsatta. Det är av största
vikt att alla ungdomar fyller i sin närvaro.
Klubben fick under 2009 flera tusen kronor i bidrag genom att föra närvaro. Men vi kan bli bättre.
Ni som är ungdomar och ni som har familjemedlemmar som är ungdomar, kom ihåg närvarolistan. Finns
inte namnet med kan det vara så att vi inte hunnit med att uppdatera listan, skriv då in namnet.
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Info efter styrelsemöte
Förutom visning av banan och frågestund med sportgrensansvarig, Orvar Varfinge, genomfördes även
ett styrelsemöte.
Kort info:
 Klubben har nu 219 medlemmar
 Klubben har köpt en rejäl kompressor, nu återstår inbyggnad
 Samverkan med Byalaget i Ragnsellsfrågan fortsätter
 Beslut om att inte delta i Stockholmscupen, klubben är ännu inte mogen däremot kommer
klubbtävling/-ar att anordnas
 Målsättning att iordningsställa banorna så att regelrätta klubbtävlingar får genomföras, dvs
tävlingar som klubben får benämna ”Tävling”

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Färg
 Virke
 Plattor
Hör av Dig till info@vrcsk.se
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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

