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Hösten närmar sig
Då var det åter dags för ett månadsbrev, det händer mycket inom klubben och det kommer
hända än mer under den kommande månaden. Idag får ni läsa om träningsrace som
genomförts, träningsrace som är på gång, folk som har spontanfixat på vår anläggning, roliga
körningar, uppdatering i bullerfrågan och mycket mer.

Bygg- och städdag lördag 28 aug kl 11-16
Vi är många som har använt anläggningen i sommar så nu är det dags att städa upp och
förbättra. Det vore fantastiskt att kunna anordna en tävling eller KM istället för våra
träningsrace, men för att göra detta måste banan vara besiktad av grenansvarig på
Stockholms Bilsportförbund. Vi är väldigt nära nu till att kunna få en godkänd besiktning och
vi hoppas kunna göra det efter denna bygg- och städdag.
För att åstadkomma en banbesiktning och kunna visa upp ett fint område så behövs DIN
hjälp. Så kom ner till banan nu på lördag och hjälp till. 

Träningsrace 4 och 5 september
Snart är det dags att få träna på att tävla
igen. Först blir det på den stora banan
lördagen den 4 sept med start kl 12. Därefter
dagen efter, söndagen den 5 september kör vi
på den mindre banan. Lördagen är avsedd för
1:8 bilar av alla typer och söndagen för 1:10
bilar. Anledningen till att vi kör mixat i de
olika klasserna är att vi inte tror det finns
tillräckligt med underlag och framförallt inte
tid till att köra olika klasser.
Var med och träningstävla du med, eller kom helt enkelt dit och titta
Kyrkhamnsdagen 19 sep kl 10-15
Dagen då området kring Lövsta invaderas av 10 000tals människor. Förra året, 2009, uppskattades antalet
besökare upp till 20 000. Hos VRCSK kunde ungdomar
provköra våra radiostyrda bilar och beundra alla
medlemmar som körde. Det stora tältet var uppställt
där grillen gick för fullt. I år hoppas vi på att göra en
repris av den succén. Vill du hjälpa till? Skicka ett mail

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 11 augusti 2010

Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10
___________________________________________________________________________

till info@vrcsk.se eller skriv i tråden på forumet. Även om du inte hjälper till så är du
självklart välkommen att köra under dagen, banorna är öppna som vanligt.
Läs mer om Kyrkhamnsdagen på www.lovsta.nu

Hobbymässan
Helgen efter Kyrkhamnsdagen så är det
Hobbymässan. VRCSK hoppas på att kunna
genomföra lika bra som klubben gjorde
förra året. Då hade vi tält med bana direkt
vid entreén. Där kunde man provköra och se
andra race.
Ska klubben lyckas lika bra i år? En liten skillnad är att vi kan ta betalt för provkörningen.
Har du några frågor eller vill vara med och hjälpa till, ring Lasse 070-480 68 68
Spontanjobb
Det går inte att påminna för ofta om att det är vi medlemmar som får göra jobbet för att
förbättra vår anläggning. Det finns ingen speciell arbetsgrupp som fixar. Det finns några som
bygger och snickrar spontant, det tror jag alla har märkt. Men om vi blir fler som hjälper till
så går det fortare.
Det måste vi göra tillsammans. Tyvärr har vi inte haft några regelrätta arbetsdagar under
sommaren. Däremot har det nu kommit upp en ”dörr” där det går att läsa vad som behöver
göras. Dörren finns på banan, där är uppskrivet små och stora jobb. Dra ditt strå till
stacken du med och hjälp till på banorna. Det kan vara en så enkel sak som att plocka sten
på banan, det finns massor, och dessa stenar ställer till det för alla.
Häromdagen när det var alldeles för blött på banan rasslade det till och blev en spontan
arbetsdag. Det blev en hel del gjort, bla sarg på rakan till 1:10 banan, däcken las i ordning i
slutet av 1:8 rakan, ny dragning av 1:8 banan i bortre delen och lite till.
Dessutom har det byggts en del på 1:10 banan som ni säkert kan se, panel på förartornet,
matta på lilla platån och målning lite här och där.
För att få stora banan tävlingsgodkänd återstår i princip bara staket runt hela bana, redan
påbörjat och så en miljöstation.
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KM i Crawling
Nu är de två första deltävlingarna
genomförda i KM Crawling. Den första
deltävlingen genomfördes den 24 juli. Där
hade man möjlighet att förbereda sig mentalt
genom att tittat på bandragningen på
YOUTUBE, sök på ” VRCSK RC Rock Crawling
KM 2010 deltävling 1” så kan ni titta på
filmerna.
Trots att regnet precis kom när tävlingen
startades så körde man igång, lagom till när sista banan skulle köras så började regnet forsa
ner. Men tävlingen genomfördes med bravur och det slutliga resultatet blev:
1.
2.
3.
4.
5.

Sten Olsson 33 p, arrangör
Mattias Trotte 104 p
Magnus Ljunghorn 148 p
Lars Wiklander 427 p
Thomas Runelind, bröt

Den andra deltävlingen gick av stapeln i söndags, 22 augusti. Denna genomfördes på klipporna
bortanför Lövstabadet. Nytt för denna deltävling var att det var olika banläggare för resp.
bana vilket medförde att det var varierande banor. Med fantastisk utsikt och svåra banor
blev den slutgiltiga placeringen:
1. Mattias Trotte 85 poäng, banläggare
2. Magnus Ljunghorn 119 poäng,
banläggare
3. Sten Olsson 138 poäng, arrangör och
banläggare
4. Johan Samuelson 152 poäng
5. Gustav Lindahl 249 poäng,
klubbcrawler
6. Thomas Runelind DNF, fick bryta pga
crawler gick sönder, banläggare

Nu ser vi fram emot nästa deltävling. Har du ingen egen bil? Då är det bara till att säga till så
får du köra med klubbcrawlern. Inga problem att vara några stycken som kör den.
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Genomfört träningsrace 1:10 lörd 7 aug
Förmodligen för att racet endast hade annonserats på hemsidan blev deltagarantalet
begränsat, men trots detta blev det tuffa fighter och rolig körning. Slutresultat vid detta
träningsrace blev:
1. Lars Fredholm, 16 varv, Kyosho Lazer Pro Carbon
2. Gustav ustav Lindahl, 16 varv, Nanda BD8R SC
3. Johan Samuelsson, 15 varv, Traxxas Slash 4x4
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Genomfört träningsrace 1:8 ons 11 aug
Vid det andra träningsracet som genomfördes under 2 intensiva timmar var det 28
startande. Detta medförde att antalet kvalheat fick minskas. Det bådar gott inför
kommande träningsrace. Stora insatser gjordes igen av Conny Westh som var bänkad vid
datorn under hela träningsracet. Arrangör var återigen Lars Fredholm och till hjälp hade
Lasse och Conny ”Surjohan” som för kvällen agerade starter och kontrollant. Tack till Er!
Slutresultat blev följande:
1. Gustav Bengtsson, 9 varv, Losi Eight 2.0, El
2. Claes Bredberg, 9 varv, Kyosho MP9
3. Jimmy Jungkrantz, 9 varv, Xray 808

El och vatten

Styrelsen arbetar aktivt med att skaffa ett
elabonnemang och förhoppningsvis även
tillgång till vatten. Det första pris vi har fått
för elabonnemangen är 24 000 kr. Det är en
hel del pengar så varje möjlighet till att få in
pengar är viktigt. Som tex matförsäljning på
Kyrkhamnsdagen och provkörning av bilar.
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Buller
Det händer en hel del inom det området, det blir ibland svårt att hänga med i alla svängar.
Under Månadsbrev/Info på vår hemsida kan ni läsa alla dokument som klubben mottagit och
som den skickat tillbaka. Kort sammanfattat har följande hänt:
-

Klagomål på VRCSK
Styrelsen beslutar om nya körtider
Artiklar i Mitt i Västerort
Klagomål till VRCSK via kommunen
Föreläggande om begränsade körtider, VRCSK åtföljer och inför begränsningar
Bullermätning
VRCSK överklagar föreläggandet
VRCSK mottar överklaganden på föreläggandet från de klagande
VRCSK kommenterar ovanstående överklaganden
VRCSK får veta att föreläggandet inte har vunnit laga kraft och återgår till de
tidigare tiderna
Rapport bullermätning levereras till VRCSK som adderar denna till VRCSK överklagande

Nu ligger ärendet hos Länsstyrelsen för beslut.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Färg
Säg till så hämtar vi
Jà som ni ser, det är mycket på gång:
Lördag 28 aug bygg- och städdag 11-16, du kommer väl? 
Lördag 4 sep träningsrace 1:8, var med och öva på tävling
Söndag 5 sep träningsrace 1:10, en chans till att öva på tävling
Söndag 19 sep Kyrkhamnsdagen, kom dit och hjälp till
Fre-Sön 24-26 sep Hobbymässan, ska vi göra succé i år igen?
Och där emellan vanliga körningar på våra banor
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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

