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Månadsrace vid inomhuskörningen ons 19 jan
Nu den kommande onsdagen är det dags för årets första månadsrace. Det genomförs vid
ordinarie inomhuskörning mellan 18-21. Alla är välkomna att delta. Det blir som vanligt två
klasser 1:18 och 1:16. Ingen föranmälan krävs.

Kom och rejsa
Utomhuskörning
Några stycken trotsar all snö och slask. Varje helg är det aktivitet på 1:10 banan. Banan
skottas när det behövs. Sen körs det för fullt. Det haglar tätt med olika sorters dubbdäck.
Ibland händer det att vi får storbesök
Här ser vi Uno som hade
vägarna förbi. Tack vare
honom flyttades väldiga
massor med snö,
dessutom skottades
övriga ytor av.

I samma veva passade vi på att
skotta av all snö på mekbordens tak.
Som ni ser så lutar mekborden
oroväckande mycket. Det är nu
ordnat med ett rejält stag.

Tack Uno 
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Och så här ser banan ut när det har
regnat lite. Visst, det är lite blött
men med vattensäker Slash eller en
vanlig soppåse och gummiband så är
det bara att köra.

Tidtagningssystem
Nu har klubben äntligen köpt in ett eget
tidtagningssystem. Med detta kommer våra
tävlingar att bli mer effektiva och enklare
att genomföra. Det kommer även att bli
möjligt att köra tidsträning när den är igång.
Hittills har vi kört med ett gammalt
tidtagningssystem som klubben fått ta över efter
Lidingö Miniracing Club. Med det kom 10
transpondrar som man fick låna av varandra.
Det är nu ett minne blott, för att kunna använda
det här systemet krävs dock att man har en egen
transponder. Dessa kostar egentligen 695 kr
(piratkopia som fungerar utmärkt, original kostar
drygt 1200 kr), MEN, när vi köper minst 10 st har
vi lyckats få ett väldigt bra pris dvs 480 kr/st.
Gå in på forumet under ”Kördagar, byggdagar och
aktiviteter” så hittar du tråden där vi gör inköp
tillsammans. 26 st har redan beställt. Klubben köper in 5 st lånetranspondrar som kommer
att gå att hyra per dag.
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Vällingbygaraget
Den 4 januari genomförde Micke Bredberg provkörning av SB5, en motorcykel skala 1:5.
Provkörningen genomfördes på uppdrag av Allt om Hobby. Provkörningen kommer presenteras
någon gång under året i deras tidning Radiostyrt. Vi ser med spänning fram emot artikeln.
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Buller
VRCSK har mottagit nytt föreläggande om
begränsning av körtider, detta delgavs
klubben under januari. Detta föreläggande
innehåller den bullerutredning som
genomförts. Det innebär att det förra
föreläggandet helt tas bort och ärendet
försvinner. Styrelsen jobbar intensivt med
att överklaga detta föreläggande.
Styrelsen återkommer i ärendet.

Årsmöte 30 januari kl 13.00
Gör din röst hörd, var med och påverka klubbens verksamhet. Det finns
även poster att söka.
Motioner lämnas till styrelse, styrelse@vrcsk.se, alternativt skrivs in på
forumet senast 21 jan under ”Off Topic”.
Lokal: Gamla Skolan, Lövsta (samma som inomhuskörningen)
Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan
Det är bra om du som kommer på årsmötet har skrivit ut handlingarna själv
och tar med dem.
Vi håller årsmötet tidigt därför att vi ska hinna få in alla handlingar till
kommunen senast den 15 februari, detta är knutet till bidrag som klubben
kan söka.
Efter årsmötet finns det möjlighet att köra inomhus
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Medlemsavgift 2011
Vi hoppas att även Ni som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2011 tänker
göra det för ett fortsatt medlemskap i VRCSK.
Junior

upp till 20 år 150 kr

Senior

från 21 år

Familjemedlemskap

350 kr
400 kr

I medlemsavgiften ingår att använda klubbens RC-banor gratis under hela årets öppettider samt med medlemskort är
man berättigad till rabatt i hobbybutiker.
Inbetalning görs till VRCSK plusgiro 19 97 23-8 eller bankgiro 426-0873.
Uppge namn och ditt medlemsnummer. För nya medlemmar uppges Namn, Adress, Fullständigt personnummer,
Telefonnummer och Mejladress. Skicka dessa uppgifter till info@vrcsk.se . Det är viktigt att vi får in kompletta
uppgifter om Din mejladress så du inte missar månadsbrevet då det endast skickas till medlemmar som vi har
mejladress till.
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.

Medlemsavgiften är livsviktig för klubben och ditt bidrag gör skillnad så
vi hoppas verkligen att Du vill fortsätta som medlem
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

