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Medlemsavgift!

Nu är det dags att förnya Ditt medlemskap. Se sista sidan. Det här gäller självklart inte de
som redan betalt avgiften .

Klubbmästerskap inomhus,
28 mars
Nu börjar det närma sig finalen på inomhuskörningen.
Avslutningen kommer att bestå av ett klubbmästerskap
där fina priser delas ut till både seniorer och juniorer.
Se till att anmäla er på letsrace.se. KM går av stapeln
28 mars i Gamla Skolan.
Glöm inte bort nu att anmäla er. Behöver du låna
transponder så skriver du in det i tråden på forumet, du
tilldelas ett nummer och kan därefter anmäla dig på
letsrace.se

Efter årsmötet
Den 29 januari genomfördes ett väldigt bra årsmöte, det var många som tog tillfället i akt
och göra sin röst hörd. Utöver redovisning av verksamhetsberättelse och så presenterades
resultat- och balansrapport. Dessutom beslutade årsmötet om ny styrelse och
medlemsavgifter för 2013.
Nästa års medlemsavgifter blir
Junior
200 kr
Senior
500 kr
Familj
600 kr
Under övriga frågor blev det långa bra diskussioner.
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Den styrelse som blev vald består av följande från vänster Conny W, Tomas K, Magnus L,
Micke B, Gustav L, Veli A, Mattias S, Lars F.

Således var det tre som valde att lämna över stafettpinnen och två nya som hoppade på tåget
Vi välkomnar Veli och Mattias till styrelsen.
Vi passar på att tacka Mats Österbrg för sina insatser under året, Richard Nölke som hade
en viktig roll i installataionen av el samt Lars Wiklander som alltid ställt upp.
Tack för den tid ni lagt ner på vår styrelse och klubben.
För komplett underlag från årsmötet, säg till så skickas det över.

Webbgruppen tar fart
Sedan tidigare har vi grupper för våra banor, dvs 1:10-, 1:8 och crawlergrupp. Det är inom
gruppen som man bestämmer hur utformningen ska vara och vad som ska prioriteras. När det
blir byggdag så annonseras det och alla medlemmar kan komma ut och hjälpa till.
Den grupp som nu har skapats sköter sitt område helt och hållet digitalt. Jo gruppen har
funnits men har hittills bestått av webmaster och son. Nu har gruppen utökats med Jimpen
och Bico och de har massa ideér som de bollar mellan varandra på webgruppsforumet. Nu ser
vi med spänning fram emot de förändringar som är på gång.
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Speedrace!!

Då var februarispeedracet över. Hela 20 deltagare ställde upp och körde. Det var stundtals
väldigt tuffa race och bra fighter. Banan var snirklig och svår i vissa partier. Precis som det
ska vara på ett Speedrace. Denna gång var det Dan Isaksson som knep första platsen tätt
följd av Pontus Riddselius (tv) och Janne Fredholm (th).

Konceptet med Speedrace fungerar förträffligt. Viktigt är att man anmäler sig på internet.
Detta spar väldigt mycket tid eftersom man då enkelt kan ladda ner alla deltagare och låta
datorn sköta resten.

Grattis till Er på prispallen
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Pulkor, motorcyklar och flygplan
Mångfalden inom VRCSK är stor
och blir hela tiden större. För
något år sen var Allt om Hobby
på besök då vi körde pulkarace.
Vintern efter det började det
köras motorcykel i
Vällingbygaraget och detta
fortsatte under hela förra
sommaren på Spånga IP. Det som
nu har börjat spridats är
flygetygen. Både helikoptrar och
flygplan surras det om på
inomhuskörningen. Vi är
dessutom nu fyra stycken som
köpt likadana plan som man
flyger med inomhus. Det går
även att flyga utomhus då det inte blåser.

Gamla Skolan
Som ni alla vet så är vi nu inne på tredje inomhussäsongen i Gamla Skolan. Tyvärr är det så
att Hässelbydansarna som hyr skolan (vi hyr sedan av dem) kommer från halvårsskiftet att
få en rejäl hyreshöjning. Höjningen är från 26 000 kr/år till 38 000 kr/år. Det innebär att
de inte har råd att vara kvar, vilket innebär troligen att även VRCSK inte har någon lokal till
hösten. 

Därför vädjar vi nu till alla att hålla ögonen öppna efter ny lokal där vi kan
fortsätta vår verksamhet till hösten.

VRCSK Månadsbrev

Månadsbrev för Västerorts RC Sportklubb, den öppnaste RC-klubben i Mälardalen!
Redaktör: Gustav Lindahl, mejl: info@vrcsk.se, www.vrcsk.se, månadsbrev nr 32 feb 2012

Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10
___________________________________________________________________________

Styrelsen jobbar på

Nu har styrelsen fått upp farten och precis i rätt stund styrdes drift- och
investeringsbidrag upp. VRCSK har sökt bidrag för drift, ombyggnad, anpassning för
funktionshindrade mm.
Här ser ni en bild av det vi önskar bygga till stora banan. En motsvarande vill vi ha till lilla
banan, men då anpassad till den. Vi i styrelsen anser att vår sport är en utomordentlig
sysselsättning för funktionshindrade, tyvärr finns det inte ekonomi för att utföra de
anpassningar som krävs.

Nu hoppas vi självklart att de som styr ser positivt på vår verksamhet och ser till att stödja
oss.
Vid nästa möte ska nya tillåtna tiderna för nitrokörning från 1 maj beslutas. Mer om detta i
nästa nummer.
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Medlemsavgift 2012

Har du betalt? Då kan du hoppa över denna.
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

