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Innehåll
Detta månadsbrev blir inte lika gediget p.g.a semestertider. Därmed innehåller månadsbrev
kortare texter om kommande KM i Crawling, genomfört träningsrace, begränsade
”nitrokörningstider”, sommarhetta och arbeten som borde utföras. Slutligen ett urval från
några av våra sponsorer.
KM i Crawling
Kommande lördag kör KM i Crawling igång. KM:et kommer att genomföras med ett antal
deltävlingar (troligen 3 st). På lördag den 24 juli genomförs deltävling 1 på ett stenparti vid
Björnflokevägen i Hässelby. Läs mer på hemsidan.
Anledningen till att det utan problem går att arrangera ett KM i Crawling är att denna gren
inte finns med som en officiell gren hos Svenska Bilsportsförbundet.
Var med och tävla du med, eller kom helt enkelt dit och titta.

Genomfört träningsrace lördagen den 3 juli
Detta tränings- och utbildningstillfälle genomfördes under en varm lördag och för första
gången användes vårt inlånade tidtagningssystem. Det genomfördes på 1:8 och 1:10 banan med
c:a 15 st startande på varje bana. Många roliga heat genomfördes och en hel del
erfarenheter sammanställdes efter dagen. För att kunna genomföra en regelrätt tävling
krävs inte bara en godkänd bana utan även förare och arrangörer som vet vilka regler som
finns och hur en tävling genomförs.
Vi tackar Conny Westh som satt i containern hela dagen och höll koll på tidtagningssystemet.
Systemet är något ostabilt, ibland hänger det sig och omstart är nödvändigt. Med ett så pass
gammalt system som vi har tar en sådan omstart en stund. Vi tackar Lars Fredholm som drog
igång arrangemanget tillsammans med Conny. Till deras hjälp hade de Jörgen Zetterberg,
Wiktor Stafbom ochTomas Karlsson som skötte starter, adminstration och runt omkring
arbete. Väldigt bra jobbat.
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Mikael Bredberg som har erfarenhet som domare visade prov på detta när utbildningsracet
genomfördes på 1:10 banan. Detta domarinslag var uppskattat, det är ett väldigt bra sätt att
lära sig vad man får och inte får göra.
Nästa träningsrace med varvräkning genomförs lördagen den 7 aug. För mer information
kring genomförda och kommande träningsrace läs på vår hemsida i forumet.

Föreläggande om begränsade körtider för bränsledrivna bilar
Miljö- och hälsoskyddsnämnde har beslutat om en begränsning av körtider för bilar med
förbränningsmotor. Nya tillåtna tider, från och med 2010-07-08, för bilar med förbränningsmotor är:
Tisdagar 9 - 20
Onsdagar 9 - 20
Lördagar 9 - 15
Övrig tid är det förbjudet att köra bilar med förbränningsmotorer.

Respektera körtiderna. Körning utanför dessa tider missgynnar klubben
Styrelsen, framförallt Mikael Bredberg och Conny Westh, jobbar just i detta nu med ett
överklagande. Detta kommer att skickas in i slutet av denna månad. Föreläggandet i dess helhet finns
på vår hemsida under Månadsbrev/Info.
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Buller
Bullermätning är nu genomförd, 4 st bilar deltog. Denna bullermätning kommer att användas vid
slutgiltigt bedömning av våra öppettider.
Dessutom genomfördes även mätning av ljudnivån nära en bil som varvar, nivån uppmättes till 104 dB.
Detta är en väldigt hög ljudnivå som lätt kan åstadkomma hörselskador. Styrelsen rekommenderar
därför att hörselskydd används när man befinner sig nära en nitrobil som har motorn igång.
Synnerligen viktigt för mindre barn.
Sommarhetta
Trots att solen steker och luften står stilla är det ofta full aktivitet på banorna. Det verkar ha blivit
så att måndagskvällarna är en stor elkväll då det inte sällan är helt fullt på 1:10 banan.

Byggen på banorna
Kan det vara så att det kliar i fingrarna för att få bygga lite på vårt område hos några av Er
medlemmar?
Området blir ju trots allt inte bättre eller finare om vi inte fixar något. Men det kanske inte alltid är
så lätt att veta vad som är prioriterat. Därför kommer vi att sätta upp en stor tavla på banan där vi
skriver upp vad som behöver göras. Sen är det bara till att hugga i om just Du får lust.
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Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Färg
 Virke
 Stenplattor
Säg till så hämtar vi

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

3890:‐
Nyhet i din butik från
2010‐07‐16

Kyosho
Inferno NEO!
Den legendariska Inferno‐serien tas än en gång till högre höjder. Precis som tidigare
versioner baseras Inferno NEO till stor del på tävlingsbilen och världsmästaren Inferno
MP7.5. Mycket arbete har lagts ner för att anpassa racingbilen till ett färdigbyggt paket för
förare på alla nivåer. Inferno NEO har den nya GXR21‐motorn monterad med en ny svart
kyltopp som ger svalare gång och högre prestanda, nya är också de fullt justerbara
hjulupphängningarna som ger föraren möjlighet att anpassa bilens beteende till varierande
underlag. Inferno NEO levereras helt färdigbyggd och är på många sätt den perfekta
modellen för alla som vill prova på riktig 1:8 Offroad!
Nyutvecklad buggy med samma världsmästargener som tidigare!
Big bore stötdämpare!
Förstyvningsstag fram och bak i gjuten komposit!
Turn buckle på styrstag för enkel justering!
Större hjul med fälgar från MP9!
Svarteloxerat chassi och stötdämpartorn!
Nya greppiga Micro Pin däck!

TRAXXAS - SLASH 4X4 2.4GHZ BRUSHLESS RTR
•
•
•
•
•
•
•
•

Längd: 568mm
Bredd: 296 mm
Höjd: 214 mm
Skala: 1:10
4WD
2,4GHz-radio – installerad
8,4V ack
Laddare

4 099,00 kr
Ord pris: 4 795 kr

SLASHx4!
Toppversionen av Slashen i RTR-utförande. Med 2,4GHz radio och borstlöst
drivsystem + 4-hjulsdrift gör denna bil ostoppbar på banan!
Allt ingår!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färdigmonterat chassi
Lackad kaross
2,4 gHz rattradio Traxxas TQ 2.4GHz
2,4 gHz minimottagare
Borstlös motor Traxxas Velineon 3500 - vattenskyddad
Borstlöst fartreglage Traxxas Velineon VXL 3S - vattenskyddat och
förberett för Li-Polymer.
Digitalt styrservo - vattenskyddat
Drivack - Traxxas Power Cell 8.4V 3000mAh 7-cell NiMh med monterade
Traxxas högströmskontakter
Laddare för drivacken (220V)

Det enda du behöver komplettera med är 4st R6 batterier till sändaren. Vi
föreslår batterier av Alkalinetyp. De räcker MYCKET länge i denna radio!
Beställning görs direkt på vår webbplats
Alla priser inklusive moms!
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