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Månadsbrev april
I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter
det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Grilldagen
En del, ungefär en tiondel av klubbens medlemmar, dök upp vid vår inledande byggdag den 1 maj. Det
blev väldigt mycket gjort när fokus låg på att städa av området. Lars Wiklander lyckades låna både
lastbil och vält av TH Bil och Schakt vilket gjorde att massa grus tippades av. Med hjälp av många
starka medlemmar med spadar och skottkärror spriddes detta grus ut bland mekbord och depåyta.
Dessutom sattes plåttak och staket upp, stora containern städades ur, många soplass kördes till
tippen mm. Självklart kördes grillen igång och som vanligt såg vi Niklas vid spadarna.

Bra jobbat alla som var med!
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Crawlerbanan
Under byggdagen fick crawlerbanan mer yta. De
som gjorde insatser på banan lyckades lägga till
mer sten, förändra lite layout och rama in den
snyggt. Vi ser med spänning fram emot vad som
sker härnäst.

Öppningsdagen
Helgen efter, söndagen den 9 maj, var det officiell öppningsdag av Lövstabanan. Det blev en dag full
med körning.

1-10 banan
Det pågår febrila aktiviteter på
tisdagskvällarna vid 1-10 banan, staket har
satts upp och målats, ny dragning och
åtgärder har utförts för att förhindra
vattensamlingar.
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1-8 banan
Det senaste som hänt är att hoppet på rakan nu är
betydligt hållbarare, nu hoppar man mer kontrollerat.
Har ni mer synpunkter på vad ni tycker borde göras?
Gå in på forumet på hemsidan och säg till. Det finns
en tråd för varje bana.
Än bättre om ni vill utföra jobbet också, ni får
självklart hjälp.

Uppmaning 1 Visa att du är medlem
Kom ihåg att fästa det gula kortet på sändaren eller din
verktygslåda. Detta så att det syns att du är medlem. Vi
är många medlemmar och vi har ofta gäster.
Nya medlemmar får dessa hemskickade. Ni som inte fått
dessa hem kan hämta de i klubbhuset när det är öppet.
Den som har öppnat kan lämna ut sändartagen.
Utan kortet synligt betraktas man som gäst och ska
betala sedvanlig track-fee.

Uppmaning 2 Håll ordningen
Nu är vi väldigt många som rör oss på vårt område. Se till att
plocka efter Er. Det finns soptunnor uppställda. Burkar slängs
i burklådan.
Dessutom, om sopsäcken är full, se till att byta sopsäcken.
Nya säckar finns i botten av soptunnan av trä. Den fulla
säcken läggs på vagnen under presenningen.
Sopa gärna av mekbordet när du är klar.
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Uppmaning 3 Håll körtiderna
Vi ber er alla medlemmar att följa de körtider som gäller för banan. Klubben har fått ytterligare
klagomål, en skrivelse har skickats in till kommunen, klubben har fått ytterligare frågor och därefter
har styrelsen svarat med egen skrivelse till kommunen, läs mer om detta på www.vrcsk.se under
Månadsbrev/Info.
De körtider som gäller är:

Dag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Elbilar
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00
00:00-24:00

Nitrobilar
Körförbud
10:00-22:00
10:00-22:00
Körförbud
10:00-22:00
10:00-19:00
10:00-19:00

Uppmaning 4 Ta med medlemskortet när ni handlar
Det finns ett antal butiker här i Stockholm som ger alla medlemmar i VRCSK 10% rabatt, det är
därför viktigt att ni kan visa upp medlemskort när ni vill nyttja rabatten. Våra handlare har meddelat
att de kommer att kräva att man kan visa upp sitt kort för att få rabatten.

Sponsorer
VRCSK välkomnar två nya sponsorer, Wentzels hobby samt TH Bil och Schakt. De sistnämnda var de
som ställde upp med lastbil, vält och 20 ton grus under vår byggdag.
Dessutom, det förträffligt om Ni medlemmar kan föreslå möjliga sponsorer eller ännu bättre om Ni
själva kan hitta sponsorer.

Har du eller någon du känner något som klubben
behöver?
 Impregnerat virke
 Färg
 Virke
 Stenplattor
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Bullermätning
Nu har den som ska utföra bullermätning hört av sig. Bullermätningen ska genomföras under så ärliga
förhållanden som möjligt. Idealet är att ha TIO 1:8 bilar med godkända pipor igång på banan
samtidigt vid mättillfället.
Bullermätning genomförs onsdagen den 26 maj fr. kl 12.00. Kom dit och kör. Vid regn ställs
mätningen in.
Titta på hemsidan för att få senaste nytt, det kan vara så att tiden ändras eftersom det inte är så
lätt att få folk till banan mitt på dagen.
Om mätningen inte blir av denna gång så behövs ett antal personer som kan stå beredda att köra nitro
på banan med ganska kort varsel. För att detta ska vara genomförbart behövs en pool med runt
TJUGO bilar att hämta ur, för många kan inte när det väl rings runt.
Det som krävs är, vindar från rätt håll och med lagom styrka, så vi kan bli tvungna att skramla ihop
alla bilarna på bara ett dygn.
Det ska vara 1:8 bilar för att det är de som låter mest, godkända pipor för att det är det enda vi kan
kontrollera men alla som vill vara med kan givetvis anmäla sitt intresse.
Vi hoppas att Ni ställer upp för klubbens framtid, så anmäl med namn, mailadress och ett
telefonnummer samt utrustning som ett pm till Micke B på hemsidan eller till info@vrcsk.se.

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

VRCSK-kväll hos Wentzels Hobby
Mån 31 Maj 19.00-21.00
Kyosho med teamförare och Race Car med Fredde Mattiessen
i spetsen visar sortiment samt ger tips och svarar på frågor.
Vi bjuder på kaffe och fikabröd. Gratis parkering efter 18.00
Massor av erbjudanden på ackar, däck, laddare och soppa m.m
Smaka på det här, O’Donnell 325:-(440:-) eller en låda
med 4 st för 1000:Medlemskort VRCSK 2010 = inträdesbiljett.

VÄLKOMNA!!!

Regeringsgatan 25 - GALLERIAN

