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Dagarna korta men kvällarna långa
Nu när mörkret kryper på så gäller det att nyttja dagarna, det är det många som gör på
helgerna. Men, tack vare engagemang så fortsätter vi på kvällarna, både i garage och skola.
Mer om det i detta månadsbrev.

Premiär för inomhuskörning skala 1:18/1:16
Onsdagar 18-21
Nu börjar inomhuskörningen i gamla Skolan,
bortanför banan i Lövsta (se vägbeskrivning
på hemsidan).
Körningarna genomförs onsdagar mellan 1821.
Medlemmar kör gratis och track fee för icke
medlemmar är 40 kr.
Kylboxen kommer finnas på plats med dricka
och godis.
Nytt för i år är att det förutom alla snabba buggybilar
kommer att dyka upp en klass av nya populära 1:16 slash bilar.
Bakom scenen ställs bord och stolar ut där vi skapar en ”mecka-ladda-hörna”,
ute i köket ordnar vi kaffe och fika. Scenen används som förarställning.
Vi har dessutom ett tidtagningssystemet på plats om man vill kontrollera sina varvtider
eller när vi kör tävlingar med varandra.
Alla är välkomna att vara med!

Garagekörning, Vällingby
Varje tisdag kör en del ur klubben i garaget
under Clas Ohlson, Vällingby. En möjlighet
att köra på plant underlag och testa sina
färdigheter. Detta är tillåtet för elbilar
och elmotorcyklar.
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Totalsegrare säsongen 2010
Eftersom banan i ett sent skede blev godkänd för att husera lokala tävlingar, samt att andra
stora evenemang pågick under september, har vi i år tyvärr inte genomfört något
Klubbmästerskap. Däremot har ett antal tävlingar genomförts under säsongen. Därmed är det
dags att utse årets totalsegrare för varje klass vi genomfört tävlingar i.
Vinnarna har räknats fram efter bästa resultat i 3 tävlingar. Sammanräkning har skett genom
poängsättning av de 3 bästa pallresultaten för deltagare inom varje klass. Vid lika totalt
poängantal har bästa placering avgjort resultatet.
Det har varit jämnt alla klasser. Här presenteras totalsegrarna säsongen 2010 för varje
klass.
Från vänster, vinnare i skala:
1/8: Claes Bredberg

1/10: Mattias Trotte

1/18: Lars Fredholm

Stort Grattis!
För mer detaljerat resultat, läs i forumet på hemsidan.
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Kyrkhamnsdagen 2010

Prova-på, hamburgerförsäljning och lotteri drog in ca 5000 kr till klubben.
Tack till alla som hjälpte till
Conny Westh Ansvarig Kyrkhamnsdagen 2010
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Hobbymässan 2010
Varför är VRCSK utställare på den årligen återkommande Hobbymässan i Stockholm?
Svaret är enkelt: Det är jättekul att umgås med alla trevliga medlemmar i klubben
samtidigt som det körs hela dagarna på våra tillfälligt uppbyggda banor utomhus.
För klubben så är det viktigt att vi syns för allmänheten så att vi blir fler glada medlemmar.
Årets mässa besöktes av ca 4000 personer och det är aktiviteter lite här och var. Båtar
både i bassäng och i Värtahamnen. Handlare och generalagenturer visar upp sitt sortiment i
själva mässhallen och det finns mycket att titta på för den som gillar tekniska leksaker.
Här ser ni framsidan på
mässhallen där vi hade byggt
upp våra banor för att visa alla
sorters bilar med små
improviserade race.
Bilden visar Prova-På-banan, en
liten bana där besökarna får
köra 5 minuter för 20 kronor
med klubbens Slashar.
Vi har ställt ner hastigheten på
bilarna så de inte ska ta allt för
mycket stryk
Niklas Nordgård (ståendes mitt i
bild) gör som vanligt ett stordåd
när han hjälper alla ivriga barn
som vill köra en riktig R/C bil på
bana.
Det går åt lite bemanning till ett
sånt här projekt speciellt när det
är 4 bilar i gång samtidigt.
Efter helgens aktiviteter hade
Prova-På-ba stärkt klubbens
ekonomi med nästan 5000:-
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Till den stora banan bygger vi ett
förartorn och vi brukar alltid ha med
någon form av hopp för det är väldigt
publikfriande.
Det har alltid varit för lite förare så till
nästa år hoppas vi att fler inser hur roligt
det är att få köra en hel helg och
samtidigt gå på Hobbymässan.
Vi tillämpar alla mot alla för att få lite
fler bilar på banan samtidigt och
stundtals så var det 4 slashar och blandade banbilar igång så det rök.
Tack vare våra uppvisningskörningar med Traxxas Slash, med både hopp och voltningar,
medförde att det såldes massor med Slashar hos handlarna.
Inne i tältet med måtten
5x10m, som sponsras av
Hobbymagasinet, har vi en
släpvagn med Crawlerbana
där vi har uppvisning och
även Prova-På om någon vill
försöka själv. På borden har
vi uppställt alla de olika
kategorierna av R/C bilar
som vi har banor till i klubben
med tillhörande
informationstavla till varje
kategori.
Mellan mässhallen och stora tältet hade vi 2 mindre tält där det meckades flitigt när det var
behov. På forumet finns det länkat till ett par filmer från Hobbymässan.
Hobbymässan avslutades med grill av hamburgare till alla som hjälpt till.

Bra Jobbat alla som hjälpt till!

Lasse Wiklander

Hobbymässan ansvarig 2010
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Hänt på banorna
Trots att det har hänt mycket under senaste månaden så kan man se lite förändringar på
våra banor. En sarg har satts upp på 1:8 banan längs rakan, nu är rakan 5 m bred och sargen
hindrar gasglada förare att ränna rakt in i staketstolparna.
På 1:10 banan kan man se att den steg för steg blir målad, senast är det svängbara plankan
längs rakan som fått färg. Dessutom har den lilla förarställningen byggts ut, denna används
när banan delas av för provkörningar.

El
Trots att rivningen är påbörjad har vi el. Det
beror förmodligen på att sanering av asbest
pågår, men så fort den är klar så kommer
troligen elen att försvinna. Styrelsen har goda
förhoppningar om att elförsörjningen kommer
att lösa sig. Däremot kommer det att kosta en
del. Medel för detta finns i klubbkassan.
Styrelsen arbetar fortsatt aktivt med att även lösa vattenfrågan.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Färg
 Gula rör till banmarkering
Säg till så hämtar vi
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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

P.S Du vet väl att man redan nu kan betala in medlemsavgiften för 2011? Då får man nytt
medlemskort som gäller från nu fram till 2011-12-31
Medlemsavgift för 2011 är:
Senior
350:Junior (upp till 20 år) 150:Familjemedlemskap
400:Lättast är att betala in medlemsavgiften till Plusgiro 19 97 23-8 eller BankGiro 426-0873.
Bifoga personnr, namn och adress i mejl till info@vrcsk.se
D.S

