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Den senaste månaden har verkligen varit händelserik. Det har installerats el, det har byggts
och målats om på banorna, speedrace har genomförts, soptömning har satts igång och mycket
mer. Allt står i detta månadsbrev.

Bygge söndag 28 aug kl 10 - 17
Nu har Ni chansen igen, snart är det dags att köra Klubbmästerskap och inför detta ska vi
göra ett ryck på banorna. Denna gång är det insatser på både den lilla och den stora banan.
Vad vi vill åstadkomma i detalj finns på forumet. Målsättningen är att vi bygger mellan kl 10
till 17 därefter kör vi. Under denna tid är banorna stängda för att sedan öppna kl 17 för fullt
race och testa det vi byggt. Kom ner och gör en insats. Självklart bjuds det på grill. Ju
fler vi är desto mer hinner vi, desto lättare blir det och så blir det såklart roligare.

Klubbmästerskap!
Helgen 10-11 september är det dags att visa hur duktiga Ni är.
Då genomför vi Klubbmästerskap. Lördagen viks åt 1:8 bilar och
söndagen kör vi med våra 1:10:or. Helt nytt för denna tävling är
att all anmälan ska ske via nätet. Har Du ingen transponder,
skriv det i tråden på forumet så tilldelas Du en lånetransponder
därefter anmäler du Dig på nätet. Det här mästerskapet är till
för alla, såväl nybörjare som mer vana förare. Tack vare att vi
kör kvalheat får man köra avgörande heat med förare i samma
klass.
Beroende på antal anmälda så är tävlingsledningen öppen för att ha skilda finaler för nitro
och el för den stora klassen. Normalt körs en nitrofinal på 20 minuter men vi har vid våra
speedrace kortat ner finalen, eftersom det tar betydligt längre tid för en elbil att byta ack
mot vad det tar för nitro att fylla tanken. Vid tillräckligt många anmälda finns det önskemål
att genomföra en längre final för nitrobilarna. Det är tävlingsledningen alltså öppen för.

Se till att anmäla Dig!
Anmälan görs på swe.letsrace.se där man enkelt skapar en profil och därefter anmäler sig.
Sista anmälningsdag är dagen innan respektive race.
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Elektricitet
Den 16 augusti i samband med en byggkväll på 1:8 banan invigdes slutligen klubbens
elinstallation. Undertecknad klippte bandet vid mekborden och bekräftade att det finns el
med en eldriven såg. Nu har klubben en regelrätt inkoppling med helt eget abonnemang.
Vägen hit har varit lång och många har ställt upp ideellt. Utan dessa insatser hade vi aldrig
kunnat koppla in el. Hela installatationen har kostat drygt 70 000 kr en kostnad som klubben
i stor del kommer att få bidrag för. Alla som har hjälpt till med att skotta diken, dra slangar,
dra ledningar, skotta igen, vibbrat, kört sand mm mm. Ni är klubbens kämpar som gör att alla
medlemmar nu kan njuta av ström vid mekbord, i hus och i containrar. Det här hade aldrig
gått att göra utan alla Era stora insatser.

Containermålning
Till slut hittade vi en färg som passade för
ändamålet dvs att måla vår förskräckliga
förarställning i falurött. Tack vare fina insatser
förvandlade vi en sophög till ett vackert
konstverk i rött. Eftersom byggnaden som
Ragnsells huserat i nu är rivet har allas blickar
flyttats till vårt område. Det är då viktigt att
det inte ser ut som en sophög. Att måla
förarställningen var ett viktigt steg mot att få
anläggningen att se bättre ut.

Soptömning
Vår kassör har nu sett till att klubben har
permanent soptömning, detta kostar oss
knappt 1000 kr/år och tunnan blir tömd
varje onsdag mellan 6-15. Om Du någon
gång lämnar området en tisdag
eftermiddag, lyft då på locket på tunnan
som står vid vägen. Om den är tom, se till
att byta ut den mot någon av tunnorna som
står inne på området. Soptömmarna
tömmer bara den tunna som står vid vägen.
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Byggkvällar
Senaste veckorna har det blivit sporadiska byggkvällar bla med anledning av elektriciteten,
men även för att bättra på stora banan. När vi kört dessa kvällar märker vi vad fort det går
att utföra saker om man är några stycken. En kväll las det första konstgräset ut efter
plattorna, det var klart på några timmar och 5-6 gubbar. Därefter alldeles nyligen var det
dags igen, då blev det en söndagkväll då kurvan innan rakan blev belagd med gräs. Även denna
gång gick det fort tack vare att det var många som ställde upp. Det är så roligt när det blir
uppslutning kring dessa kvällar.
I skrivandets stund har Guss mfl förmodligen precis blivit klara med ombyggnaden av
trippeln. Ska bli spännande att se resultatet.

Speedrace
Vilken fantastisk succé!! Hela 32 startande
på det senaste speedracet för 1:8 bilar. Det
är onekligen ett vinnande koncept. Tyvärr så
har dagarna blivit kortare vilket innebar att
de sista finalheaten i princip kördes i totalt
mörker. Trots detta var det idel glada miner
och de flesta stannade till slutet. Grillen gick
på högvarv och många tog chansen att stilla
hungern med en välgrillad hamburgare. Som
vanligt satt Conny vid datorn och följde upp
racet minutiöst samtidigt som vår domare
Thompson skötte både starter och domeriet.
På pallplatserna kom från vänster Gustav
Bengtsson 2:a, Mattias Trotte 1:a och Roger
Nordling 3:a
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Dagen efter var det tänkt att Speedrace på
1:10 banan skulle genomföras. Det var
suverän uppslutning med 25 anmälda på
plats. Dock… endast ett heat kördes, sedan
öppnade sig himlen och några minuter
senare hade vi kunnat ha båttävling. Därmed
ställdes racet till allas förtret in. Vädrets
makter är inget vi kan råda bot på. Nu ser vi
istället fram emot Klubbmästerskapet.

Utökning av 1:10 bana
På forumet pågår det en intressant
diskussion om möjligheten att utöka
1:10 banans område. När banan
byggdes för tre år sedan var det
med baktanken att den skulle locka
yngre till att börja med vår sport.
Därefter har intresset enkelt sagt
exploderat och blivit jättestort.
Detta innebär att en många tycker
att vi borde utöka området. Det finns
väldigt bra bilder i forumet. Gå gärna
in och säg vad Du tycker. Det är alla
vi medlemmar som bestämmer vad vi
vill göra med området.
Forum hem -> Banorna och området -> Hur många vill bygga ut 1/10?

På bilden, från tråden på forumet, syns ett av många förslag.
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Kyrkhamnsdagen
Snart är det dags för den dag då tiotusentals människor vallfärdar till Kyrkhamnsområdet
(Lövsta). De senaste åren har VRCSK´s arrangemang varit väldigt uppskattade. Framförallt
bland alla barn som tagit chansen att köra våra prova-på-bilar. För klubben är detta det
absolut bästa tillfället för att få in lite pengar till klubben eftersom vi passar på att grilla
hamburgare och anordna prova-på-körning. Även i år kommer vi att visa upp oss från vår
bästa sida. Kyrkhamnsdagen genomförs söndagen den 18 september, dagen innan kör vi
några timmar städning. Självklart ser vi gärna att Ni medlemmar hjälper till, antingen med
att grilla korv, sälja lotter, vara med prova-på-gänget eller helt enkelt visa upp din
körskicklighet på banorna. Under söndagen är alla banor som vanligt öppna för de som vill
köra, såväl nitro- som elbilar. Ett hett tips, kom tidigt annars kommer ni inte in med bilen på
området.
Anmäl ert intresse genom att skicka mail till kassor@vrcsk.se eller skriv i tråden på forumet.

Varvräkning, tryckluft och mekbord
Nu när vi har el så kommer varvräkningen alltid att vara påslagen. Det innebär att om Du
kommer ut till Lövsta, glöm inte transpondern. Körningen blir betydligt roligare när man hela
tiden får höra sin varvtid. Dessutom går det att köra tryckluft mellan 10 till 21. Tryckluften
hittar Ni på kortsidan av huset. I skåpet på väggen där uppe vid den stora vatten behållaren.
Däremot vill vi inte ha permanent ström ute vid mekborden. Den slås på då det finns folk på
området som har nycklar till huset.

Hobbymässan
Det är verkligen en händelserik höst,
som avslutas vad gäller arrangemang
med Hobbymässan helgen 24-25
september där vi hoppas att vi kan ha
vårt tält som vanligt. Klubben har
varit väldigt uppskattad då vi visat
upp både bilar och låtit barn och
ungdom prova-på. Gå in på forumet
och säg till att Du vill vara med.
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Hjältar
Alla dessa aktiviteter som har genomförts hade aldrig kunnat
genomföras utan att många av Er medlemmar hade ställt upp. Det
är på sin plats att vi lyfter fram några av medlemmarna. Här listas
en del av vad De har gjort för vår klubb.
Alla dessa bör Ni ge en klapp på axeln och tacka för väl utförd
insats när Ni ser dem.

Conny Westh, klubbens nitiske kassör. Tack vare hans insatser i
bidragssökandet kommer större delen av elinstallationen att
bekostas av kommunen. Han har också sett till att klubben varje år
erhåller driftbidrag som gör att vi kan bedriva vår verksamhet.
Dessutom är Conny outtröttlig i containern bakom datorn för
varvräkningssystemet. Där har han suttit på alla speedrace och och
även under vårt 3-timmars race.Tack Conny, fortsätt så.
Tomas ”Thompson” Runelid ställer alltid upp när det byggs eller
arrangeras något. På senare tid har han dessutom helt och hållet lagt
beslag på mikrofonen och gör en väldigt bra insats som domare vid våra
race. Det är som att han aldrig har gjort annat än kolla att vi kör korrekt
och delar ut stop-and-go till de som inte sköter sig. Klapp på axeln till
Thompson

Niklas Nordqvist, omedveten om att han blev utsedd till 2009 års bäste
medlem, kommer fortfarande alltid när han behövs. Vi ser honom sällan
köra rc men desto oftare kör han grillen, både vid race, byggdagar och
Kyrkhamnsdagar. Vi gillar dina korvar Niklas.
Gustav Bengtsson har i år tagit över 1:8 bangruppens
ledning. Han har bl.a. åkt runt till andra klubbar och hört
hur de gör och tagit del av deras erfarenheter. Med dessa kunskaper och
även med ett brinnande intresse för körning vill han, och är på god väg,
skapa en bana av klass. Tack vare honom har stora banan fått en rejäl fart
och utvecklingen är formidabel. Verkligen bra Guss!
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Tomas Karlsson sliter med 1:10 banan i det dolda, utan honom skulle
banan inte vara i så pass bra skick. Dessutom hjälper han alltid till
med övriga byggen. Hans favoritmaskin är nog vibbran som körs
frekvent. Han ser verkligen till att underlaget är bra. Kanon Tomas!

Lars Fredholm har lagt ner ett jättejobb på
att både köpa in, installera, programmera och
fixa i ordning vårt tidtagningssystem. Många kvällar går åt till att
planera och förbereda race. Utöver vice ordförande posten så har han
blivit vår inofficiella tävlingsgeneral och finns alltid på plats när det
är race. Då styr han upp verksamheten på ett fenomenalt sätt. Det är
dessutom tack vare honom vi har vår vinter körning inomhus. Duktigt
Lasse!
Richard Nölke kom som räddare i nöden när han ordnade fram
en elektriker som var nödvändig för vår elinstallation. Därefter
har Richard kopplat och installerat så att vi nu har eluttag över
hela området. El el el Rickard!

Lasse Wiklander som långt in på
natten kör sin grävmaskin eller
lastbil med kran. Även dagar då det regnar och är blött kan man
se honom på lilla banan där han preparerar underlaget. Han
tvekar aldrig att preparera när det behövs. Full fart Lasse!

Listan skulle kunna bli längre och fler foton. Ni som inte finns på bild, ni är inte glömda. Som
tex:
Oscar Hellström skyndar när man kallar
Jimmy Nilsson sponsrat stora banan med 6 stora rullar gula rör
Jimmy Ljungcrantz kör så det ryker med sin grävare
Uno Mörk som jobbar, sliter och även ibland kommer förbi med storgrävaren
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Johan Samuelsson ser till att det inte bara byggs och målas utan även att det blir estetiskt
vackert.
Mikael Bredberg som på egen hand startat upp trackkörning på Spånga IP
Victor Stafbom som alltid finns på banan redo att hjälpa till
Linus Lalander som inte tvekar när det vankas bygge
Mfl, tyvärr kan jag inte alla Era namn. Men Ni är många som har varit med och hjälpt till.

Alla ni som är ute på bana, se till att ge dessa Er uppskattning, och alla de som Ni vet är med
och hjälper till. Självklart hoppas vi på att alla fortsätter göra stora insatser och att ännu
fler vill hjälpa till. Mycket aktivieter är på väg och det blir bara roligare ju fler man är.
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Kommande verksamhet
Det kan det bli sena uppdateringar så gå gärna in på hemsidan för att se senaste nytt.
Söndag 28 aug
Lördag 10 sep
Söndag 11 sep
Lördag 17 sep
Söndag 18 sep
Lördag 23 sep
Söndag 24 sep

Byggdag inför KM
Klubbmästerskap 1:8
Klubbmästerskap 1:10
Städ inför Kyrkhamnsdagen
Kyrkhamnsdagen
Hobbymässa
Hobbymässa

Föranmälan krävs
Föranmälan krävs
(inte hela dagen)

Klubben behöver
Bangruppschef för 1:10 banan
Lasse Wiklander som för närvarande innehar posten som Chef för bangruppen 1:10 banan har
fått mindre tid över för att dels köra och dels vara den som driver på arbetet med 1:10
banan. Därför söker vi nu med ljus och lykta någon som är villig att ta över detta från Lasse.
Finns det någon som kan tänka sig att ta denna roll?
Det är inget betungande arbete utan helt enkelt någon som håller i trådarna. Planerar in
byggdagar och vad som ska göras när dessa dagar infaller. Det finns många som gärna hjälper
till att fixa på den lilla banan men alla dessa behöver styrning och inbjudan till byggdagar.
Någon?

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

