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 17 februari 2011

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

Klubbmästerskap Inomhus ons 16 mars
Nu är det äntligen dags för VRCSK Klubbmästerskap
Inomhuskörning. Efter 16 onsdagar och ett antal
månadsrace är det till slut dags att tävla på allvar. Inte
bara äran står på spel denna gång utan även en snygg pokal.
KM går av stapeln onsdagen den 16 mars, Gamla Skolan i
Lövsta. (Där vi alltid kör på onsdagskvällarna).
Fina priser utlovas inte bara till vinnaren utan även till
bästa ungdom.
För att det ska gå så smidigt som möjligt krävs föranmälan.
Anmälan till KM gör man antingen via mail till info@vrcsk.se
eller genom att skriva i tråden på hemsidan. Det är viktigt
att ange för- och efternamn samt transpondernummer. Har
du ingen transponder? Ingen fara, klubben har några extra
som hyrs ut för 50 kr.
Sista anmälningsdag är måndag 14 mars.
För närvarande planeras ett antal kvalheat, semifinal och
därefter 2 finaler.
Är du osäker på att du kan komma? Se till att anmäla dig
ändå, eftersom det inte kommer ske några anmälningar
efter måndagen.
Första start är 18.00. Låt

bäste man/kvinna vinna.Glöm inte bort att anmäla dig
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Månadsrace vid inomhuskörningen ons 16 feb
Då har månadsrace februari genomförts. Denna gång användes det nya tidtagningssystemet.
Det tog en stund att komma igång så här första gången, inget konstigt med det. Men när det
väl satte igång så gick det med rasande fart. Datorn skötte allt, med utrop, start och
tidtagning. Heaten som kördes var 5 minuter och däremellan 3 minuters paus. En högtalare i
pausrummet gjorde susen för att nå ut till kaffedrickarna. Klockan åtta på kvällen kördes
racet igång, 6 kvalheat, en semi och en final klarades av på 1 h 45 min. Det bådar gott inför
Klubbmästerskapet.
Conny Westh gjorde som vanligt en lysande insats, denna gång slapp han krångla med olika
heat och jaga transpondrar. Nu fick vi istället fina utskrifter på körda heat med våra
varvtider mm. Nedan ser ni de som hamnade på pallplats, äntligen fick vår tävlingsarrangör
Lars Fredholm smaka på första platsens sötma, vänster i bild 2an Magnus Ljunghorn och
höger i bild, undertecknad Gustav Lindahl på en väldigt stark tredje plats. Grattis Lasse.
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Utomhuskörning
Hela banan var i princip snöfri för en dryg veckan sedan och vi oroade oss mest för att det
skulle bli alltför lerigt när vi körde. Man var tvungen att köra tidig morgon eller sen kväll för
att undvika det värsta leran. Men, så kom det snö, mycket snö, väldigt mycket snö. 1:10 banan
täcktes av ett lager som var en halvmeter djupt på sina ställen.
Detta åtgärdades dock återigen av några ”skotta snö”-villiga eldsjälar. Så nu är banan
återigen körbar. Imorgon lördag 19 februari utlovas både kyla och sol, en perfekt dag för
körning alltså, även en del grillning blir det. Så damma av din 1:10 bil och släpa dig ut till
banan.
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Årsmöte 30 januari
Den 30 januari i år genomförde VRCSK årsmöte, ett 20 tal medlemmar hade kommit för att
delta i årsmötet och för att sedan delta i efterföljdande inomhuskörning till sena kvällen.
Förutom att nya namn till styrelsen röstades fram fördes följande till protokollet:
Årsmötet:
 biföll ej motion om att styrelsen för VRCSK aktivt ska driva frågan om att få med 3
nya tävlingsgrenar i EFRA via SBF (crawler, 1:10 SC och 1:8 el).
 beslutade att styrelsen aktivt ska driva frågan genom att arrangera tävlingar i de
föreslagna tävlingsgrenarna.
 beslutade att bifalla proposition att kunna nyttja asfaltsrakan till annat än dragracing
 beslutade att styrelsen får mandat att ta fram nya medlemsavgifter för 2011.
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Buller
VRCSK mottog ett nytt föreläggande i slutet av december förra året om att begränsa
körningen med nitrobilar. Detta har styrelsen överklagat. Dessutom blev klubben samtidigt
erlagd att betala dels för handläggningen av det förra ärendet 8975 kr, samt dels en kostnad
på 9300 kr för ”årlig tillsyn av permanent motorbana”.
Bägge besluten överklagades och i början av februari mottog styrelsen ett nytt beslut om att
tillsynsavgiften utgår. HURRA, därmed har styrelsens hårda arbete med att författa
överklagan lönats sig i ett av fallen dvs sparat in en utgift på 9300 kr. Nu håller vi tummarna
för att överklagan på handläggningskostnaden även går igenom.

Klubben behöver:
Utöka antalet prova-på-bilar. Kanske har du en Traxxas Slash 2wd som du vill bli av med?
Klubben tänkte köpa in ytterligare 2 st till klubben. Skicka ett mail till info@vrcsk.se och
berätta vad du har till salu.
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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
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Bra, väldigt bra priser på vårens nya Alphamotorer går att finna hos
ReservdelsRC februri månad ut. Läs mer på deras hemsida eller besök butiken i
Hammarby sjöstad, adress Hammarby Allé 87.

www.reservdelsrc.com

