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Mörka kvällar och leriga helger
Denna mellanperiod är det mörkt på kvällarna och strax över noll på dagarna, det gör att det
är svårkört utomhus. Däremot så är det full fart på onsdagskvällarna i Gamla Skolan. Även på
tisdagskvällarna i garaget pågår det körning. Någon gång efter årsskiftet är det årsmöte, då
har DU chansen att påverka.

Nu närmar sig årsmötet
Någon gång i slutet av januari genomför VRCSK
årsmöte 2011. Förutom olika beslut som ska tas
ska även ett antal ledamöter i styrelsen väljas.
Alla är välkomna att söka en post i styrelsen,
ung som gammal. Det är väldigt bra med en mix
av olika åldersgrupper. Styrelsen träffas
ungefär en gång i månaden, när vi inte har
ström så blir det hemma hos någon. Då
diskuterar vi allt mellan himmel och jord, vi
planerar olika aktiviteter mm. Själv, ordförande, tycker jag det är väldigt roligt att sitta i
styrelsen för en förening med mer än 360 medlemmar. Vi växer så det knakar. Vill DU vara
med och påverka eller helt enkelt bara vara med och bestämma, så är det NU DU har
chansen. Det finns inga krav på den som söker.
Alla är välkomna att söka. De poster som ska väljas i år är, ordförande, kassör, några
ledamöter, revisorer.
Kom på årsmötet och gör din röst hörd och hör senaste nytt

Inomhuskörning
Den fortsätter och nu har vi
genomfört 5 av de bokade 20
tillfällena. När det närmar sig
ledigheter så kan det bli extrainsatta
heldagar. Vill Du köra mer, föreslå en
dag så kollar vi om lokalen är ledig.
Alla är välkomna att vara med!
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Race Race Race
Nu är det dags att ställa in bilen för onsdagen den 24:e november sker säsongens första
månadsrace. Vi delar upp kvällen i 2 klasser, Buggy och Short Course (Slash).
Varvräkning sker med AMB varvräkningssystem och lånetranspondrar som sätts i karossen.
Gratis för medlemmar och de som gästkör får erlägga Trackfee på 40 kronor.
Kvalheat först och sen finaler, alla är välkomna!
(Det är små buggisar och 1:16 Slash det ska ”rejsas” med)

Motorcyklar
En växande gren inom radiostyrt är motorcyklar. Tekniken blir vassare och både motorer och
batterier mindre, detta möjliggör att motorcyklar börjar bli stort. Är du mer intresserad av
motorcyklar, gå in på vårt forum och läs mer. Vill du se motorcyklar i action, kom ner till
Vällingbygaraget på tisdagskvällar. Då finns Micke där och luftar sina motorcyklar.

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 14 november 2010

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

Utomhus
När de flesta andra rc-banorna
i Sverige stänger för vintern då
blir VRCSKs medlemma än mer
aktiva. Då handlar det om bästa
sättet att skydda sin bil,
colaburkar på nitromotorn,
olika sorters stänkskydd eller
konstruerandet av vassa
dubbdäck. Allt för att kunna
fortsätta köra. Just nu är det
en övergångsperiod, det regnar
mycket och temperaturen
håller sig ovanför nollan. Det
innebär att det blir ganska
lerigt.
Men så fort det håller sig under nollan och det är permanent minusgrader, då är det återigen
bra underlag. Något halt kommer det bli, kallt för fötterna men står man ut med detta och
ingen snö kommer så kommer det bli väldigt bra körning.
För de som trotsar vädermakterna och är ute och kör i leran kan det vara värt att påminna
om att gå så lite som möjligt på banan för att det bygger snabbt på med lera under
skorna vilket medför kratrar i banan som inte är så roliga att köra över när det torkat upp
eller fryst till is.

Lövsta
Allemansrätten gäller även här, vi i styrelsen och de olika bangrupperna gnider våra
hjärnceller för att vi ska få till en så bra anläggning som möjligt med de små medel vi har i
dag.
Men vi behöver hjälp och det är viktigt att ALLA i klubben bidrar med förslag på
förbättringar. Vi har skapat en tråd som heter Förbättringsförslag för Lövsta banan, tråden
finns i forumet under ”Banorna och området”.
Har du synpunkter eller ideér om någon förändring av vår anläggning så är vi tacksamma om
du går in på forumet och skriver så utförligt som möjligt vad du hade tänkt dig.
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Elektricitet
Styrelsen i VRCSK har jobbat intensivt med frågan om Elektricitet och hur vi ska få det till
föreningen igen. Vi har gjort en grundlig utredning där vi undersökt olika alternativ som:
 Permanent EL från ÅVC (anslutningspunkt MC-Klubben till klubbhuset), minsta
materialkostnad 10 000-15 000 kr + en del jobb för kabeldragning över och/eller under
mark
 Permanent EL direkt från Fortum, minsta kostnad 26875 kr + jobb
 Temporär Bygg-el från Fortum minsta kostnad ca 5000 kr + eget material 10000 kr
och massor med jobb (ledningar ska dras på mark och i luften)
 Permanent EL med egen vindmölla (stora startkostnader och jättemycket jobb för
oss), vi törs knappt räkna på detta. Låg driftkostnad, ojämn produktion.
 EL-aggregat (Bensin eller diesel), Låg startkostnad ca 5000 men extremt hög
driftkostnad ca 200 kr/dag, 30000-60000 kr/år.
Vi är nu på väg att begära in offerter från Fortum för att se vad den totala kostnaden kan bli
om vi anlitar dem för att dra EL (Permanent eller Bygg-EL) till vårt arrendeområde.
Vi har nu kommit till en punkt där vi inte kommer vidare utan att vi får hjälp av en behörig
elektriker, eftersom Fortum kräver det för att fylla i en blankett som kallas
”Färdiganmälan”. Den behörige elektrikern måste garantera att vår del av anläggningen
uppfyller kraven på elanläggning.

Är du elektriker med behörighet så är det Dig vi söker nu.
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Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Färg
 Gula rör till banmarkering
Säg till så hämtar vi

Årsmöte 2011
Preliminärt genomförs årsmötet i måndsskifet
januari/februari 2010. Exakt datum kommer att meddelas
på vrcsk.se när lokalen är bokad.

Medlemsavgift 2011
Nu kan man börja betala nästa års medlemsavgift.
Junior
upp till 20 år 150 kr
Senior
från 21 år
350 kr
Familjemedlemskap
400 kr
Inbetalning görs till VRCSK plusgiro 19 97 23-8 eller bankgiro 426-0873.
Är du medlem sen tidigare? uppge då medlemsnummer. För nya medlemmar skall följande uppgifter vara med
Namn, Adress, Fullständigt personnummer, telefonnummer, emailadress.
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.

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

