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Nu har äntligen utomhussäsongen tagit fart. Det är redan nu full fart ute i Lövsta på
vardagskvällar och helger. Det kommer bli en bra sommar med mycket fart och fläkt.

Byggdag lördag 30 april fr kl 10
Nu är det dags att göra fint på vårt område. Dessutom ta tillfället i akt och förbättra våra
banor på bästa sätt. Det tål att sägas flera gånger om, ja att det är alla medlemmar som ser
till att banorna blir bra, bättre och ännu roligare att köra på. Det är alltså alla vi som kör på
banorna som själva måste fixa dem. Dessutom vill vi nog alla komma till ett område som ser
välskött ut. Nu när Ragnsellshuset jämnats med marken sätts än mer fokus på vårt område.
Då är det viktigt att vi har en fin anläggning.
Vintern har satt sina spår och tyvärr finns en tendens att okända använder vårt område som
dumpningsplats. Det ska vi förhoppningsvis kunna avvärja när bommen kommer på plats.
Men, nu kör vi en byggdag. Ju fler vi är desto bättre blir det. Bangrupperna diskuterar
intensivt vad de vill göra så att det blir mer rolig körning.

Så, kom och hjälp till. Alla insatser, stora som små är av vikt.
Aktivitet i Kungsträdgården
Svenska Bilsportförbundet fyller 75 år och det firar de genom att genomföra olika
aktiveteter runtom i Sverige. I Stockholm har de valt att dra till med ett rejält rc-jippo mitt
i Hufvudstaden.
Så, lördagen den 7 maj kommer det att genomföras stor aktivitet i Kungsträdgården med
radiostyrda bilar som huvudtema. För närvarande planeras dagen av VRCSK och Skarpnäck.
Området är rejält stort och det blir både en rolig stor bana för elbilar av alla storlekar,
och en mindre för prova-på-körning. Dessutom är alla hobbyhandlare i stan inbjudna till att
delta. Tält finns på plats och så även elektricitet, stolar , bord mm. Minicars lånar ut en sarg
till den stora banan. Kravallstaket kan rama in prova-på banan
Detta blir ett utmärkt tillfälle att marknadsföra vår anläggning, locka fler medlemmar och
även dra in lite kosing till klubben.
Självklart behövs det hjälp till det här. Det behövs folk som kan ställa upp och rigga
anläggningen från kl 8 på morgonen. Men det behövs även de som kan köra på stora banan
under dagen och visa upp körning. Skriv in på forumet vad du kan bidra med eller ring

Gustav 070-769 2117.
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3-timmars tävling lördagen den 21 maj
I år har vi tänkt satsa mer på tävlingar eftersom banan är godkänd för detta samt att vi har
köpt in ett AMB-system. Säsongen inleds med ett race som löper över 3 timmar. Det är
väldigt enkla regler













3-manna lag
Valfritt antal bilar (max 3)
1:10 bilar
7.4 V batteri
Körning 1.5 timme, rast dryga timmen, körning 1.5 timme
Schema för bilvändare, alla lag får en tid då de ska vända och vilken plats. Varvavdrag
för de som missar detta
Flest antal varv vinner
Körtid fördelas jämnt mellan förare
Max 8 lag
Tävlingsavgift 150kr/lag
Start kl 11
Pris till vinnande lag

Det här är en tävling som riktar sig till alla, såväl nybörjar som mer erfarna. Målsättningen är
att det ska vara roligt för alla och ge mycket körning med en härlig racingdag.
Vet du inte vem du kan köra med? Inga problem, anmäl dig på banan, forumet eller till infoadressen så sätter vi ihop lag på plats. Det finns en tråd i forumet som startat för att få
ihop förare.
Senaste anmälningsdag är 11 maj, därefter går klubben ut publikt. Ring, skriv eller maila.
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Spånga IP
Mikael Bredberg fortsätter att dra i asfaltsbanan, så fort det blir första körning kommer
det att komma en blänkare och mail i lådan.
Följ utvecklingen i Spånga IP-tråden på forumet

Elektricitet
Klubben har skickat in offertförfrågan till Fortum för att få pris på inkoppling för eget
abonnemang till klubben. Under tiden vi väntar på det så har klubben turen att ha en snäll
medlem som lånar ut ett 2kW elverk. Det står uppe huset och kan tas fram när det finns
någon med nyckel på plats.

Bulller
I december förra året mottog tyvärr klubben ett nytt föreläggande om begränsade körtider
för nitro. Styrelsen har självklart överklagat detta beslut.
För att visa god sed i bullerfrågan har styrelsen beslutat att följa föreläggandet med en
viss justering (flyttar fram tillåten tid på förmiddagen och senarelägger senaste tiden på
kvällen). De nya körtiderna är anslagna på området och på hemsidan. En kommuniké är skickad
till koloniföreningen (se längst bak), de individer som anfört klagomål samt till myndigheten.
Styrelsen förväntar sig att alla medlemmar följer detta beslut och säger till om någon bryter
mot dem.
Det är till stor nackdel för klubben om det sker nitrokörning utanför de uppsatta tiderna.
Föreläggandet och klubbens överklagan finns att läsa under Månadsbrev/Info på hemsidan.
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Kommande verksamhet
På vår hemsida är nu aktivitetslistan uppdaterad med en hel del verksamhet som vi hoppas
kunna genomföra i sommar. Vissa aktiviteter kräver att det finns någon som kan ställa upp
och hjälpa till med för att den ska vara möjlig att genomföra.
Följande är uppsatt i kalendern:
Lördagen 30 april Byggdag , reservdag vid dåligt väder söndag 1 maj
Lördagen 21 maj
3-timmars el på 1:10 bana
Onsdag 1 juni
Prel Speedrace 1:8
Torsdag 1 juni
Prel Speedrace 1:10
Måndag 20 juni
Prel Speedrace 1:10
Tisdag 21 juni
Prel Speedrace 1:8
Söndag 7 juli
Byggdag
Tisdag 19 juli
Prel Speedrace 1:8
Onsdag 20 juli
Prel Speedrace 1:10
Onsdag 17 aug
Prel Speedrace 1:8
Torsdag 18 aug
Prel Speedrace 1:10
Söndag 28 aug
Byggdag inför KM
Lördag 3 sep
Klubbmästerskap 1:8
Söndag 4 sep
Klubbmästerskap 1:10
Lördag 17 sep
Städ och bygg inför Kyrkhamnsdagen
Söndag 18 sep
Kyrkhamnsdagen
Lördag 23 sep
Hobbymässa
Söndag 24 sep
Hobbymässa
Utöver detta kommer det säkert att bli spontana byggkvällar eller andra dagar då vi fixar på
banorna.
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Medlemsavgift 2011
Det var en hel del som följde rådet i senaste påminnelse utskicket, det är
glädjande. Hoppas att fler följer med Er.
Junior

upp till 20 år

Senior

från 21 år

150 kr

350 kr

Familjemedlemskap 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.

Medlemsavgiften är livsviktig för klubben och ditt bidrag gör skillnad så
vi hoppas verkligen att Du vill fortsätta som medlem
Nu är vi drygt 200 medlemmar som betalt, ska vi slå förra årets rekord på 360 medlemmar?

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

VRCSK
önskar Alla en
GLAD PÅSK
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Hej VRCSK medlemmar

Vi vill meddela ReservdelsRC nu har blivit agenter för Hobbywings fina system, och vi
erbjuder 15% rabatt på dem för Er. Inom 1-2 veckor har vi fått in en mängd olika.
Om cirka en vecka får vi in Alphadäck, riktigt bra däck för seriös klubbnivå och de kommer
att kosta 189 kr/paret. Det kommer att ges tillfälle att köpa lite större kvantitet och få
ännu större rabatt. Kanske något inför Era speedrace?
Vi får även in Topower accar.
Vidare kommer även Hobbytech med en 1:10 4wd buggy som heter Revolt med 60A
(vattentätt) 3700kv motor från X-tronics, Savöx servo och 2.4ghz radio för 2995kr (10%).
Bilen kommer att testas i Allt om Hobby.

Slutligen, Alpha motorerna (nitro) finns nu inne och där har Ni 15%
rabatt även på dem!
Läs mer på vår hemsida eller besök butiken i Hammarby sjöstad,
adress Hammarby Allé 87.

www.reservdelsrc.com

