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Nu börjar det hända grejer. Den senaste månaden har det varit fullt med aktiviteter och mer
kommer under sommaren

Bygge på banan
Trots att vår första stora byggdag genomfördes den sista april var det rätt bra uppslutning.
Det blev fantastiskt mycket gjort och alla som var där får ta åt sig äran. Det går att räkna
upp en hel del åtgärder som utfördes men nästan omöjligt att få med allt eftersom det
arbetades på många fronter. Men
 Hängränna på ena sidan klubbhuset för insamling av vatten sattes upp
 Minst 7 släpvagnar sopor kördes till återvinningen
 Baksidan av huset röjdes och virkesförrådet blev fyllt
 Hela området röjdes och städades
 Dubbeln på 1:8 banan blev en meter kortare och bättre uppfart och landning
 Ny kombination påbörjades
 Plattor sattes i kurvan efter rakan
 Bortre delen av banan förbättrades
 Lilla banan fick 2 trappor
 Plattor lades på väg mot förarställningen
 Underlaget åtgärdades på ett antal ställen
 Mm mm
Till vår hjälp hade vi under dagen Jimmy Ljungcrantz
med liten grävare. Med ett proffs bakom spakarna blir
arbetet både snabbt utfört och snyggt gjort.
Sådana här byggdagar lyfter verkligen vår anläggning
och vi hoppas att det är fler som kommer för att hjälpa
till nästa gång vi genomför byggdag.

Tack till alla som var med denna gång.
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Aktivitet i Kungsträdgården
Svenska Bilsportförbundet fyller 75 år i år
och det firas med olika aktiviteter runt om i
Sverige. I vår huvudstad blev det stort rcjippo mitt i Kungsträdgården.
Genomförandet bestod av
uppvisningskörning på stor bana, prova-på på
en mindre bana, sponsortält, crawlerbana,
klubbtält och massor av körning. Under
dagen var det totalt 200 st som provade på
radiostyrt. Dessutom lottades en bil ut
bland de som hade provkört. Dagen var
strålande med mycket sol och spektakulär körning. Konstant jubel bland publiken.
Även här var vi ett gäng som hade en tidig dag och sen kväll. Väldigt roligt att ni ställer upp.
Det var en bra dag för att visa vår närvaro.

Inför race
För att preppa lilla banan
inför race blev en det en
snabb insats av några
tappra. Dessa fixade
underlaget på flera
ställen. Tack vare den
insatsen kunde helgens
race genomföras på ett
betydligt roligare sätt.
Tack ska ni ha!!

Äntligen har racesäsongen inletts!
Nu har vi en fin tidtagningsanläggning med både speakers, förstärkare, AMB, mikrofoner och
walkie-talkies. Dessa ska utnyttjas till fullo i år. Tävlingssäsongen inleddes med..se nästa sida
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3-timmars tävling
7 lag med totalt 20 förare hade anmält sig för denna körning där upplägget var, körning 1½
timme, rast 1 timme och därefter körning ytterligare 1½ timme, nu åt andra hållet. Succén
var ett faktum. Med en fantastisk dag blev det totalt 2458 varv på banan med Short Course
bilar. Lagen fick snabbt upp rutinen på hur utföra växlingar och vända bilar. Körningen var
överlag väldigt bra. Det märks att många har blivit duktigare och körtekniken har blivit
vassare. Som vanligt gjorde Conny en insats i containern. Han följde loppet på ett helt annat
sätt än vi andra genom att titta på bildskärmen med alla transpondrar.

Den slutgiltiga placeringen blev:
1. Team Evolutionracing 406 varv (Klas Bredberg, Mats Österberg, Mattias Trotte)
2. Team Tekno RC 396 varv (Bröderna Fredholm, Veli Alijaj)
3. Team Gott o Blandat 383 varv (Gustav Lindahl, Gustav Bengtsson, Surjohan)

Vinnande lag
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Därefter kom ytterligare 4 lag:
4. Team Rookies 350 varv
5. Team Det viktiga är inte att vinna utan att köra flest varv 340 varv
6. Team Loser 332 varv
7. Team X-ray 251 varv (två förare)
Med tanke på att körningen pågick i 3 timmar är det imponerande att se hur pass nära lagen
ligger varandra.
Det här kommer vi absolut göra igen!



Akut byggkväll och lite mer

För att spinna vidare på den byggiver som uppstod under byggdagen körde vi en akut
byggkväll på 1:8 banan. Tack vare att det var ett gäng som ställde upp, Jimmys lilla grävare
och en inhyrd större traktor byggdes ett kombinationshopp. Dessutom plattades kullen i
början av rakan ut till en doserad kurva. Ytterligare en tidig lördag medförde att
kombinationen fick en sida i trä. Resultatet av de två tillfällena blev fantastiskt.
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Spånga IP
Nu börjar banan på Spånga IP
ta form. Mikael Bredberg är
den som drar i det här och
han säger självklart inte nej
till lite hjälp. Säg till i tråden
om ni vill bidra. Vi ser med
spänning fram emot en
premiär. Det finns lite kvar
att fixa för att det ska vara
möjligt att köra. Bland annat
måste spelarbänken som ska fungera som förarställning förstärkas, någon omdragning fixas
och lite annat. Vi får tillgång till en mindre bod för att förvara grejer. Det finns just nu inga
planer på att bygga curbs utan det kommer bygga på disciplin vid körning. Men titta här, visst
ser det lovande ut?

Följ utvecklingen i Spånga IP-tråden på forumet
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Elektricitet
Nu har offerten kommit och beställning gått iväg. För att citera Richard Nölke som håller i
elinstallationen:
”Någon från Fortum kommer att kontakta oss för att visa var de kommer in på området. Det

enda vi behöver göra är att gräva och lägga i den typ av rör, vilken Fortum kommer att
meddela vid besöket eller köpa det av dem.

Godkännandet av offerten är inskickad och en fråga kommer att ställas till elfirman, om
överlämningspunkten är klar. Elfirman kommer att skicka ett "JA" med vändande post.
Därefter kommer elfirman att sätta upp skåpet.
Totalt brukar det ta ca 3veckor från det man gör beställningen av Fortum tills elen finns på
plats.
Så med andra ord kan det bli att ta till med hink och spade. Inga problem för oss, vi är
"TUFFA GRABBAR"! ”
Så, har vi tur så har vi snart el på plats och då kommer det hända grejer! Då ska vi försöka
dra el till både mekbord, containrar och banor. Mer om det kommer.
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Äntligen flygfoto
Allfixaren Lasse Wiklander har gjort det igen. Denna gång blev det en ”kamera-platta”
undertill på en stor radiostyrd helikopter. Helikopter med tillbehör tog han med sig till
Lövsta en folktom dag, flög en bra bit upp och åstadkom två bilder som man med lite god vilja
kan klippa ihop så att resultatet blir följande:

Vi tackar Lasse för insatsen.
Nu kan vi på ett bättre sätt planera
våra banor. Bilden togs innan vår
byggkväll då kombinationshoppet och
kullen innan rakan planades ut.
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Stockholmscupen
Klubben tackade i år nej till att vara med och arrangera Stockholmscupen med tanke på den
pågående utredningen avseende buller. Däremot var vi beredda på att arrangera de två
elbilsklasserna. Men, för att det ska fungera bör alla klasser genomföras samma dag, därmed
kunde VRCSK inte ställa upp som medarrangör i cupen.
Men detta hindrar inte våra förare till att delta, fler och fler i klubben skaffar licens och är
med och tävlar. Första deltävlingen genomförs imorgon söndag den 29 maj ute i Skarpnäck
och pågår hela dagen. De tre klasserna som körs är 1:8 el, 1:8 nitro och 1:10 Short Course.
Första start är redan vid åtta på morgonen och sista finalen runt kl 17 på eftermiddagen.
Lycka till alla förare från VRCSK!!

Kommande verksamhet
Vi kommer inte att vara med och arrangera Stockholmscupen, men det hindrar inte oss att
genomföra Speedrace för våra medlemmar. Tanken bakom Speedracen är att de ska hinnas
med en vanlig vardagskväll. Däremot kan det bli sena uppdateringar så gå gärna in på
hemsidan för att se senaste nytt. Anledningen till att speedracen är uppsatta som ”prel” är
för att det krävs folk. Målsättningen är självklart att genomföra racen.
Onsdag 8 juni
Torsdag 9 juni
Måndag 20 juni
Tisdag 21 juni
Söndag 7 juli
Tisdag 19 juli
Onsdag 20 juli
Onsdag 17 aug
Torsdag 18 aug
Söndag 28 aug
Lördag 3 sep
Söndag 4 sep
Lördag 17 sep
Söndag 18 sep
Lördag 23 sep
Söndag 24 sep

Prel Speedrace 1:8
Prel Speedrace 1:10
Prel Speedrace 1:10
Prel Speedrace 1:8
Byggdag
Prel Speedrace 1:8
Prel Speedrace 1:10
Prel Speedrace 1:8
Prel Speedrace 1:10
Byggdag inför KM
Klubbmästerskap 1:8
Klubbmästerskap 1:10
Städ och bygg inför Kyrkhamnsdagen
Kyrkhamnsdagen
Hobbymässa
Hobbymässa

Utöver detta kommer det säkert att bli spontana byggkvällar eller andra dagar då vi fixar på
banorna.
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Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Astroturf – optimalt för att skapa underhållsfria banor
 Virke
Säg till så hämtar vi

Medlemsavgift 2011
Det här riktar sig till Er som ännu inte har blivit medlem i år.
Junior upp till 20 år
150 kr
Senior från 21 år
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. Om inte så hör gärna av dig
info@vrcsk.se
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

