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Semestertider
Nu är det varmt om dagarna och många är bortresta på semester. Men trots detta är det en
hel del som väljer att tillbringa fina dagar ute på Lövsta. Det körs både nitro och el på dagar
och kvällar.
Vissa dagar körs även tidtagningen vilket gör att det blir än roligare att köra. Dock finns inga
fasta tider för när detta sker. Anordnade race kommer att komma igång igen under augusti.
Nu måste vi däremot fixa kabeldragning, så kom ner nu på söndag 24 juli från 15 och hjälp
till.

Elektricitet
FORTUM har varit på plats, vi har kommit överens om en anslutningspunkt. FORTUM har
påbörjat sin grävning. Det som klubben måste göra är att:
- Flytta bråte nedanför klubbhus på rakan så att vi kommer åt att gräva
- Gräva ner slang för kabel från bommen upp till baksidan av huset (halvmeter djupt)
Det som vi dessutom ska göra för att kunna fördela ut ström till mekbord och container är:
- Gräva ner slang från klubbhuset (använder samma grav som FORTUMs) till mekbord och
container
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All materiel som vi behöver för att koppla in och
dra el är inköpt så nu återstår grävningen. Som ni
ser på bilden är ”FORTUM-diket” klart. Nu måste
vi bara:
-

Handgräva sista biten upp till huset
Täcka botten av diket med sand
Lägga ner rör – minst halvmeter ner
Täcka rör med sand
Fylla igen dike
Halvvägs till huset skall ”inspektionshål”
lämnas öppet för åtkomst av rör vid slutlig
dragning.

Självklart hoppas vi att Ni har tid att ställa upp
trots att det är semstertider. El kommer att
förbättra för oss alla, alltid ström vid mekbord,
kyl- och frys, obegränsad tryckluft, tidtagning,
mekplatser med belysning och lödmöjligheter,
värme på vintern osv osv osv

Nu på söndag, 24 juli, från kl 15 gör vi en insats! 
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Hämtat material
Tack vare att Lasse Wiklander skaffat en lastbil så kunde klubben anlita honom på kort
varsel för hämtning av material i Huddinge. En synnerligen varm dag hämtades det både
konstgräs och svarta plastmattor. De svarta mattorna ligger normalt under konstgräset för
att göra det mjukt för spelare. För vår del kan vi använda den till allt möjligt, från att ha
dem som underlag på banan till mattor vid mekborden.
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Konstgräs
I torsdags lades första konstgräset på banan. Efter en tapper början av två man ur 1:8
bangruppen skickades ett akutsms ut till ett gäng och snart började det trilla in fler
arbetsvilliga. TACK till Er!! Ju fler man är desto fortare går det. .

Inledningsvis provar vi med att köra på mattan som den är dvs helt utan sand. På några
partier provar vi med att fylla på med sand. Fungerar det bättre måste hela mattan fyllas.
Denna bit med konstgräs är den första bit av fyra planerade. Kommande sträckor som ska
förses med konstgräs är:
- Kurvan innan rakan och inledningen på rakan med hopp
- Fyrlingen
- Dubbeln, kurvan efter dubbeln samt trippeln
Bangruppen har ingen avsikt att lägga ut gräs på hela banan. Det skapar ett lätt underhåll
men ger en betydligt tristare körning.
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Samtidigt blev det nya rör. Dessa sattes fast med en ny metod vilken går ut på att Uformade mindre armeringsjärn slås ner i backen helt o hållet. Genom dessa träs ett buntband
som spänner ner röret mot marken.
Viktigt! Alla nya rör skall sättas fast på det här sättet, inga armeringsjärn ska slås
igenom rören.

Spånga IP
Körningen på Spånga IP fortsätter hela sommaren. Det är tillåtet att köra alla dagar men på
tisdagar är det garanterat folk där som kör både motorcyklar och bilar (el).

Kommande verksamhet
Det 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.
Söndag 24 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

Dikesjobb
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.

Har du eller någon du känner något som klubben behöver?
 Impregnerat virke
 Virke
Säg till så hämtar vi
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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 300 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

