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Inomhuskörning för hela slanten
Årets inomhuskörning slår alla våra tidigare säsonger. För två veckor sedan kunde vi räkna in
hela 29 personer.
Det är alltid full fart när vi kör, väldigt roligt att det har blivit så många nya i år som hittat
ändå ut till våra körningar. Som ni säkert vet så är det i Gamla Folkskolan i Lövsta som vi
håller till. Trots att vi är tvungna att bygga och riva banan varje onsdag så är det fullsatt.
Det händer däremot att vi hyr skolan någon helg eller under mellandagar, då får banan ligga
under två dagar och det ges tillfälle att köra många fina timmar.
Självklart så önskar vi att vi skulle
kunna hitta en bättre lokal, eller
snarare en större. Gamla Skolan är
lyande med en scen att stå på och
mekplatser bakom scenen, men
själva ytan för banan är i minsta
laget. Det vi helst skulle vilja ha är
en lite större lokal där vi kunde
bygga en fast bana och köra flera
ggr i veckan!
Det måste vara en lokal med värme
och minst 10*15-20 meter yta där matta och hopp kan lämnas kvar, skulle kunna vara vilken
lokal som helst typ verkstadslokal eller liknande.
Så, håll ögonen öppna. Känner Ni till någon lokal så hör av Er så kan vi alltid kolla upp
den.
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En bil som kommit stort i år är Carisma GT14B, många kör den och den går väldigt bra ”out of
the box”.

Bilen finns att köpa på ReservdelsRc i Hammarbysjöstad för under 2500 kr. Då levereras den
komplett med allt man behöver för att kunna köra.
Nu väntar vi med spänning på den nya Losin som sägs vara en minikopia av en 1:8 buggy. Det är
redan 8 st i klubben som förbeställt den. Det ryktas om att den kommer landa i Sverige i
närtid och att vi kommer kunna se den vid inomhuskörningen 9 november.
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Höstfixardag söndag 6 november
Nu närmar sig vintern och det är dags att förbereda oss för vintern. Det finns en del att
göra, några timmars jobb om vi är några stycken. Exempelvis måste fönstren i huset isoleras
och ett av fönstren få ny skiva på utsidan. Området behöver städas av lite och det behöver
röjas upp lite både ute och inne. Under vinterna har vi tänkt att åtgärda lite på insidan av
huset så inför detta behöver vi städa upp.
Så kom ner nästa söndag och hjälp till, vi kör igång vid 11-tiden och röjer några
timmar. Burgare finns så det räcker till alla.

Lågsäsong?
Tyvärr ställer vädret till det för oss, trots att det är fint väder så hinner det aldrig riktigt
torka upp på våra utomhusbanor. Det innebär att den som ändå vågar sig ut på banan får vara
beredd på att bilen blir tung av lera. Men, så fort det blir kallgrader så blir det full fart igen,
för när marken är frusen slipper man leran. Men även när snön kommer så kör vi på som
vanligt, dock blir det lite att
skotta . I år har vi fått en
snöslunga till skänks som
kommer underlätta en del.
Här en nostalgibild från
förra vintern. I år kan vi
trösta oss med att vi har
värme i stugan
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Smånotiser
Ordförande med kassör hade 15de september
ett givande möte med nye ordförande Martin
Moeschlin för koloniföreningen som hade med
sig Inger Andersson. Undertecknad och Conny
Westh visade runt våra gäster på vår anläggning
och fikade sedan i vår stuga. Mötet var trevligt
med bra diskussioner. Martin informerade bland
annat att den skyldige ”pyromanen” är funnen.
Det var en yngling som inte hade någon som
helst koppling till VRCSK. Det var bra för alla
parter att detta löstes så fort.
Styrelsen tycker det är viktigt att vi har en bra kommunikation med våra grannar och
kommer med glädje bjuda in kolonisterna fler gånger och då med möjlighet att köra lite bilar
också (denna gång var lånebilarna på reparation inför septemberkativiteter).
Vice Ordförande Lars Fredholm genomförde i
veckan som gick en förnyad banbesiktning med
Orvar Warvfinge vilket innebär att våra banor
nu är godkända för tävlingar. Den tidigare
beskitningen kom tyvärr bort i hanteringen, så
denna gång tog vi för säkerhets skull foton av
besiktningsprotokollen  .

Kommande verksamhet
Det kan det bli sena uppdateringar så gå gärna in på hemsidan för att se senaste nytt.
Onsdag 2 nov
Söndag 6 nov
Onsdag 9 nov
Onsdag 16 nov

Inomhuskörning
Höstfixardag på Lövsta
Inomhuskörning
Inomhuskörning
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Osv varje onsdag

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

