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Klubbmästerskap Inomhus ons 16 mars
I år har inomhuskörningen på Lövsta folkskola
med skala 1:18 och 1:16 bilar varit mer populär
än någonsin. Sista chansen att köra inomhus
blir onsdagen den 30 Mars.
Vi har genomfört 5 klubbrace med i snitt 25
anmälda. Förra onsdagen avslutades allt med
ett KM och priser delades ut.
Två stycken nya vinnare klev fram och knep
alltihop för de andra:
Grattis Veli som vann KM och Magnus som
vann junior KM! (Magnus t.v. & Veli t.h.)
Prispall KM 1:18 Off Road 2011:
1. Veli Alijaj (Shark)
2. Magnus Ljunghorn (Ass)
3. Mattias Trotte (Ass)

Prispall Junior KM 1:18 Off Road 2011:
1. Magnus Ljunghorn (Ass)
2. Sebastian Mitic (Shark)
3. Mikael Malmkvist (Shark)

Stort grattis till alla dessa som kom på
pallplats. Men även grattis till alla Er som
deltog och gjorde beundrandsvärda insatser.
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Vi har nu börjat använda vårt nya AMBRC
varvräkningssystem under inomhuskörningen
och fått lite rutin på hur vi kör
tävlingsprogrammet RCM (Race Control
Management) med automatiserat tidschema och
speakerröst. Cirka 40 stycken personliga
transpondrar har köpts in av förare på inomhuskörningen. Det nya varvräkningssystemet har
också ett litet träningsprogram som automatiskt startas med varvräkningsdatorn och läser
upp förbättrade varvtider under träningen.
Med dessa nya verktyg kommer klubben kunna erbjuda en bättre och roligare idrottsplats
för medlemmarna att utöva sin sport. Vi kommer kunna ha tidsträning för de som vill flera
gånger i veckan och genomföra flera klubbrace skala 1:8 och 1:10 på betydligt kortare tid och
med mycket mindre administration. Vi siktar på att ha ett klubbrace varje månad med början
nu på våren och ett avslutande KM i slutet av augusti för skala 1:8 och 1:10.
Under vintern har det genomförts några
testtävlingar ute i landet för en eventuell
ny kommande SBF supportklass 1:10
Short Course där även några från
klubben varit med och tävlat. Mycket
intressant för vår klubb då vi har en stor
representation av 1:10 Short Course
förare och 1:8 El-buggy förare.
Diskussioner pågår också i kulisserna om
att hitta på en lite större och roligare
tävling i klubben inom dessa klasser.
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Spånga IP
VRCSK har fått möjlighet att göra en asfaltbana för Touring, Drifting, 1:8 GT, 1:16 rally,
Motorcyklar, etc på Spånga IP! Detta skulle revolutionera Stockholms möjligheter till
asfaltsracing och öppna för mer, och mångsidigare, verksamhet i VRCSK utan den tunga
investeringen av att lägga asfalt.
I samarbete med Stockholms stad, VRCSK och Idrottsförvaltningen ska en bana anläggas på
Spånga Idrottsplats. Ytan (26x46m) är belagd med mycket slät och fin dränerings-asfalt,
har kylrör för konstfrysning under och används på vintern för allmänhetens åkning med
skridskor. På sommaren finns alltså ingen direkt användning av ytan, så vi har fått
möjligheten att lägga upp en bana där under 2011. Om det slår väl ut finns möjlighet att
permanenta banan med skriftliga avtal som löper över flera år.
Förutsättningarna är fantastiska, toaletter och el finns nära. Bilar parkeras utanför IP, man
bär sin utrustning drygt 100 meter till banan. Verksamheten ska drivas och styras av VRCSK.
Det kommer bli ett prov under denna säsong för att se om verksamheten passar IP och
VRCSK.
Inledningsvis ska ska banan ritas ut innan Micke Bredberg kallar någon körning. Alla praktiska
arrangemang återstår och Micke Bredberg har tagit fram ett förslag för hur
banmarkeringarna ska göras med ett minimum av ansträngning och pengar. Allt som görs
måste godkännas av IP först. För att maximera användbarheten kommer inga fasta
banmarkeringar användas och banlayouten möjliggör flera olika bansträckningar med separata
slingor för delad verksamhet. Tillsvidare är inte nitro tillåtet.
Anmäl er i Spånga IP-tråden på
forumet om ni är intresserade att
leda egen verksamhet, Micke
koncentrerar sig mest på MC. Kom med
gärna med förslag på verksamheter
också.
Banan är 2,5m bred och är redan ritad,
så banförslag är inte vad som ska
diskuteras.
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Utomhuskörning
Just nu är vi inne i en väldigt känslig period. Snön är nästan helt borta, men det kommer att
ta tid för banorna att torka och bli helt körbara. Bangruppen för 1:10 banan vädjar till Er
medlemmar att iaktta försiktighet om ni kör på banan. Absolut inga andra bilar än de som är
avsedda för banan är tillåtna att köra på den.
Dessutom ska man undvika att gå på banorna. De spår som blir i banan nu kommer att stelna
till och finnas kvar under hela säsongen.
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Aktivitet i Kungsträdgården
Lördagen den 7 maj kommer det troligen genomföras stor aktivitet i Kungsträdgården med
radiostyrda bilar som huvudtema. För närvarande pågår diskussioner mellan de tre klubbarna
i Stockholm hur det ska gå till, Skarpnäck, Botkyrka och VRCSK. Området kommer att vara
600 m2 stort precis vid Stora scenen, en bana med hopp planeras och där kommer både
uppvisningskörning och prova-på-körning genomföras. Hobbyhandlare i stan är även de
inbjudna att delta.
Detta kommer bli ett bra sätt att marknadsföra vår idrott. Dessutom ett bra sätt att nå ut
till den stora allmänheten och visa hur långt tekniken kommit, att det inte är krångligt och
heller inte alltför dyrt att hålla på med RC.
Alla medlemmar kommer att vara välkomna att köra med sina elbilar under dagen på banan.
Mer om dagen i Kungsträdgården kommer i utskick och på hemsidan.

Kommande verksamhet
Vid det kommande styrelsemötet i början av april kommer styrelsen ta fram dagar/helger
för olika aktiveter den kommande säsongen. Detta för att det ska bli lättare för Er att
planera in viktiga datum. Det som ligger i planerna är 3-timmars race, byggdagar/-kvällar,
klubbrace, KM, Kyrkhamnsdag,Hobbymässa mm.
Det kommer att bli en rolig säsong med mycket händelser. Mer om detta och med bestämda
datum i nästa månadsbrev.
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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

