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Medlemsavgift!

Nu är det dags att förnya Ditt medlemskap. Se sista sidan.
Det går bra att betala på plats på årsmötet också.

Årsmöte söndagen 29 jan kl 15,Gamla
Skolan
På söndag kan du göra din röst hörd och påverka året och verksamheten med VRCSK. Vi
genomför nämligen årsmöte i Gamla Skolan kl 15. Viktiga saker som kommer att klubbas är
2013 års medlemsavgifter, årets budget och ny styrelse. Det blir säkert även annat som
kommer att diskuteras denna dag. Alla är riktigt riktigt välkomna. Vi ses!! 

Nu bygger vi ut 1:10 banan
Styrelsen har klubbat att bangruppen för 1:10 får nyttja del av parkeringen för att bygga ut
banan. Dessutom har medlemmarna sagt sitt med stor majoritet för att bygga ut. Återstår
endast att årsmötet klubbar föreslagen budget där en stor pott är avsatt till utbyggnaden.
Det finns många fördelar med att bygga ut den här bana. Den allra viktigaste för klubbens
överlevnad är att den lockar till sig många ungdomar. De flesta yngre förare börjar köra på
lilla banan. Det är mycket positivt. Dessutom kommer en fin bana att locka till sig fler
körsugna. Så, till våren när snön är borta sätter vi spadarna i marken. 1:10 gruppen har haft
möte där de röstat fram den banlayout som ska dras i samband med utbyggnaden.
Så håll ögonen öppna. Det
kommer att förvarnas i god tid
innan vi sätter igång och bygger
ut. Ju fler vi är desto snabbare
går det att få till den här banan.
Det kommer krävas att vi
medlemmar hjälper till.
Troligtvis kommer banan att vara
stängd under ombyggnaden,
bangruppens målsättning är dock
att det ska vara klart inom en
månad från första spadtag. Men
som sagt, ju fler som hjälper
till desto fortare går det.
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ABC Miniderby Avgjort!!

Det var ett fantastiskt genomfört derby. Vi började med att köra första deltävlingen en
lördag i Gamla Skolan. Det var många startande, en bana som byggdes kvällen innan, många
kokta korvar och framförallt väldigt
rolig körning. Självklart kom även ett
gäng Uppsalabor på besök och tävlade.
Slutgiltigt resultat för deltävling 1
blev:
1. Bertlin Mikael, Västerorts RC
2 Johansson Sebastian, Uppsala RC (tv)
3. Isaksson Dan, Västerorts RC, (th)

Grattis till Er tre
Här till höger ser vi det glada gänget
från Uppsala som kom till Gamla
Skolan.
Lördagen veckan efter var det dags
för deltävling 2 som genomfördes
strax norr om Uppsala hos Storvreta
RC.
De har sina körningar i en Bygdegård med rum för fina mekplatser, kiosk med både korv och
godis och så ett stort rum för banan. Denna gång var banan något mindre men även antal
anmälda förare var något färre. Då blev det så att vi körde 4 person åt gången vilket gjorde
att det blev snabba varvtider och tajta race. Denna gång dominerade Uppsala och tog alla
pallplatser.
1. Sebastian Johansson, Uppsala RC
2. Jan Andersson, Storvreta RC (tv)
3. Anderas Bladlund, Storvreta RC (th)

Grattis till Er tre som
verkligen lyckades köra fort
under alla heat.
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Men eftersom det var ett derby så korades slutligen totalvinnarna, vilka blev:

1. Johansson Sebastian, Uppsala RC
2. Dan Isaksson, Västerorts RC SK
3. Mikael Berlin, Västerorts RC SK

Ett stort GRATTIS till Sebastian, Dan och Mikael
Dessutom kan det vara värt att fortsätta listan neråt:
4. Gustav Lindahl, Västerorts RC SK
5. Jan Andersson Storvreta RC
6. Lars Fredholm, Västerorts RC SK
7. Andreas Bladlund, Storvreta RC
8. Peter Åkerman, MHF-U Skarpnäck
9. Per Eriksson, Västerorts RC SK
10. Jan Fredholm, Västerorts RC SK
Övriga resultat hittar man på vår hemsida
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Slutligen, detta miniderby hade aldrig blivit av om det inte vore för initiativtagaren Jan
Andersson (tv) och vår ständige tävlingsgeneral Lars Fredholm (th). Tack vare dessa två
genomfördes detta storartade, väl genomförda och roliga miniderby.

TACK 
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Medlemsavgift 2012
Nu kan man börja betala nästa års medlemsavgift.
Junior upp till 20 år
Senior från 21 år
Familjemedlemskap

200 kr
400 kr
500 kr

För det får Du använda alla våra banor obegränsat såväl inom- som utomhus

Inbetalning görs till VRCSK plusgiro 19 97 23-8 eller bankgiro 426-0873.
Är du medlem sen tidigare? uppge då medlemsnummer. För nya medlemmar skall följande
uppgifter vara med Namn, Adress, Fullständigt personnummer, telefonnummer,
emailadress.
Det är viktigt att vi får in fullständigt personnummer för vi registrerar alla medlemmar
hos riksidrottsförbundet, så vi får möjlighet att ta del av flera bidrag som delas ut till
idrottsföreningar.

Gustav Lindahl
Ordförande i Styrelsen
Västerorts RC Sportklubb
www.vrcsk.se

info@vrcsk.se

