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Nu kör vi ingång med 1:10 banan

Ingen har väl undgått att 1:10 banan ska byggas ut i vår? Arbetet är redan påbörjat och fler
tillfällen blir det. Redan nu i påsk kommer bla banchefen Veli sätta igång med hoppen.
Eftersom vi har satt igång ganska tidigt så kan vädret ställa till det lite grann. Se senast
nytt på hemsidan om vad som gäller. Nu på fredag påbörjas hoppbygge, kom ner till banan
och hjälp till. Det finns även annat som måste göras.
Det som har hunnits med
hittills är att staket är
borttaget, crawlerhögen
flyttad och ytan planad.
Därefter har fiberduk lagts ut,
grus lagts på, svart matta lagts
på gruset och första platån
påbörjad. På denna svarta
matta ska grön balkongmatta
fästas.

Kommande jobb är :
- Bygga hopp
- Lägga matta
- Bygga depå
- Bygga provisorisk
förarställning
- Göra ny dragning
- Bygga staket
- Mm
Så som ni ser det finns att
göra. Men ju fler vi är som
hjälper till, desto tidigare kan vi
börja använda banan.
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Stockholmscupen

VRCSKs första nationella tävling på många år går av stapeln 13 maj, då kör vi en deltävling av
Stockholmscupen. Detta är en tävling som är startad för att locka fler förare till tävlingar.
Cupens syfte är alltså att locka nybörjare som vill prova på att köra tävling. Det är totalt tre
klasser som kommer att köras: 1:8 nitro, 1:8 el samt Short Course. Alla klasser kommer att
köra på stora banan. Anmälningsavgiften är 150 kr/klass och man kör på utbildningslicens som
kan tecknas på plats. Man behöver alltså ingen förarlicens för att kunna delta.
Alla är välkomna och då menar vi verkligen alla. Cupen har som sagt syftet att locka fler till
tävlingar och det här är ett bra insteg.
Kom igen nu, se till att hålla ögonen öppna när det är dags att anmäla sig. Det blir max
24 startande i varje klass. Info kommer på mailen när det är dags att anmäla sig.Såväl
nybörjare som vana förare är välkomna. Ta tillfället i akt att känna på hur det är att
köra en riktig tävling.
Vill man inte köra är man väldigt välkommen till att hjälpa till som funktionär. Ju bättre
arrangemang vi genomför desto mer överskott kan vi få till klubben. Så vill du vara funktionär
eller kanske hjälpa Niklas i kiosken, säg till!! All hjälp är välkommen! Hör av er till
Info@vrcsk.se eller skriv in i forumet.
De tyngsta posterna är tillsatta, dvs tävlingsledare Peter Glas, domare Orvar Warfinge,
Racecontroller Jan Fredholm samt tidtagning Conny Westh samt ytterligare några glada
medlemmar som visat intresse. Vi behöver fler som kan tänka sig att hjälpa till lite.
Som info har SVT hört av sig
och visat intresse för att komma
och filma tävlingen.
Bilden till vänster visar senaste
stora tävlingen som VRCSK
anordnade, dvs SM 1997
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Bygge inför Stockholmscupen

För att tävlingen ska bli så rolig som möjligt kommer bangruppen för 1:8 banan att fokusera
på några få områden. Det är:
- Tak till förarställningen (provisoriskt)
- Hoppkombination i början av rakan
- Räta upp containern
- Anordna startplats
- Märka ut platser för banvändare
Självklart tar bangruppen tacksamt emot all hjälp som kan fås. I princip varje helg kommer
det finnas tillfälle att fixa detta. Kolla på forumet när det är dags eller läs mailen. Är man 45 stycken så löser man varje grej väldigt fort.
I år har vi tänkt arbeta lite mer på vårkanten så att vi kan köra mycket under sommaren på
bra banor.

Nya nitrotider
Från och med 1 maj till 31 oktober gäller följande körtider för nitrobilar
Tisdagar
kl 10 – 21
Lördagar
kl 10 – 20
Söndagar
kl 10 – 17
Styrelsen ber alla medlemmar att respektera dessa tider.

Knattekörning (< 15 år) tisdagar 17 - 21
Vid årsmötet togs idén om knattekörning emot positivt av deltagarna vid mötet. Det var
under hösten på ett speedrace på 1:8 banan som det noterades att vi aldrig hade sett så
många småknattar, pojkar som flickar, stå och köra på 1:10 banan. Det fick oss att fundera på
om det är så att knattarna kanske inte vågar sig ut på banan när det går för fort. Vi tror att
så är fallet därför, inför vi nu på prov en kväll då 1:10 banan viks för knattar (och extrema
nybörjare). På så sätt får alla osäkra och nybörjare chans att köra på en bana där tempot är
lite lugnare.
Tiden som gäller för knattekörning är tisdagar 17 – 21. Under denna tid är det
således förbjudet för vana förare och folk över 15 att köra på banan.
Så, ni som har knattar i den åldern som vill prova på lite körning, ta med dem ut till banan och
kör !   
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Klubbmästerskap inomhus avgjort

Då var KM inomhus avgjort. Troligen för sista gången kördes det dessutom i Gamla Skolan
eftersom klubben inte kan husera där i fortsättningen. Denna gång var det en spektakulär
bana som både gick uppe på scenen samt hade korsande bana. Det var som vanligt högt tempo.
Det är verkligen roligt att se de som började köra bara för några månader sen är grymma på
banan och rattar sina bilar med hög precision.
På prispallen denna gång kunde vi se följande juniorer som tilldelades fina pokaler
Top 3 Junior KM 1:16 OR 2012
1. Malmkvist Mikael, 45 varv tid 10:15.868
2. Malmkvist Markus, 40 varv tid 10:23.165 (tv)
3. Skjöldebrand Wilhelm, 37 varv tid 10:26.137 (th)
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Även bland gubbarna gjordes det fina insatser, här ser vi de glada på prispallen
Top 3 KM 1:16 OR 2012
1. Isaksson Dan, 54 varv tid 10:11.889
2. Bertlin Mikael, 50 varv tid 10:10.289 (tv)
3. Eriksson Per, 50 varv tid 10:13.112 (th)

Grattis till alla Er som tog er upp på prispallen vid Klubbmästerskap inomhus
2012
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Spånga IP

Mikael Bredberg kom i veckan med det glädjande beskedet att klubben får fortsätta husera
på Spånga IP. I år så växer banan en hel del eftersom den inom de närmaste veckorna
kommer att målas upp på den stora bandyplanen, se nedan.

Så, det kommer att bli rejält med utrymme för de som önskar köra motorcykel eller
trackbilar. Mer om detta kommer på mailen och på hemsidan.
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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.

Väl mött ute på banan, såväl vid körning som vid byggdagar. Banorna
blir inte bättre än vad vi själva gör de till. I år kommer vi dessutom
att arrangera tävlingar som både är roliga samt skapar lite klirr i
kassan. 
Då vill vi så klart att vi ska visa oss från vår bästa sida. Så hjälp till
att hålla rent och snyggt. Soptunnan ute vid vägen töms varje onsdag
så var inte rädd att byta soppåse i tunnorna vid mekborden.
Gustav Lindahl
Ordförande i Styrelsen
Västerorts RC Sportklubb
www.vrcsk.se

info@vrcsk.se

