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Bygge mitt i semestern , idag

Inför Sommarcupen behöver vi fixa till en del grejer.
Vi kör därför ett byggrace idag onsdag den 25 juli
från kl 17, kom gärna dit och hjälp till. Vi hoppas
bland annat på att bli så pass många att vi kan bygga
ut förarställningen med ytterligare en sektion.
Åtgärderna gynnar ju även alla som gillar att köra på
banan då den blir ännu roligare och finare. Så kom
och var med och fixa du med.

19 augusti
2wd/4wd buggy
Välkommen till en nationell
tävling hos Västerorts RC på Stockholms senaste 1:10 OR bana utomhus. Tävlingen är öppen
för alla som vill tävla. Om man inte har någon förarlicens så kan man köra på utbildningsintyg
och blankett för det finns att fylla i på plats. Klubben har ett antal hyrestranspondrar, dessa
bokas på klubbens forumsida. Anmälan sker på www.LetsRace.se
Redan under lördagen kommer det troligen bli full rulle på banan då många gärna vill träna
inför söndagen.
Alla, såväl nybörjare som rutinerade, är välkomna att delta i tävlingen.
Under söndagen den 19 aug är 1:8 banan stängd.

Annat på gång? Kyrkhamnsdagen 9 sep och Hobbymässan 29-30 sep
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Foto: Jimpen, text och logo gjord i Photoshop
Tisdag den 19:juni genomfördes Speedrace på 1:8 banan med mixad klass el och nitro. Någon
vecka senare var det dags för Speedrace på 1:10 banan, då med 2 olika klasser, 1:10 Short
Course och 1:10 2wd buggy. Dessa alltid så väldigt uppskattade Speedracen genomfördes
även denna gång med bravur.
På stora banan var det 30 anmälda förare som tampades. Kvällen inleddes med att banan var
relativt våt. Men med några snabba insatster av några förare så var vattnet borta och
tävlingen kunde genomföras. Det blev både tuffa fighter och snabba varvtider.
Tävlingsledningen tycker dessutom att det var roligt att se en del juniorer och några helt
”första-gångare” på tävling. Att köra en tävling är inge konstigt så vi välkomnar fler att prova
på.
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Slutlig placering blev:

1. Alijaj Veli, Västerorts RCSK, El
2. Österberg Matte, Västerorts RCSK, Nitro (t.v)
3. Johansson Sebastian, Uppsala RC, Nitro (t.h)

Dessa får självklart ett stort GRATTIS
Den 4 juli var det sedan dags för Speedrace på lilla banan. Detta var även första tävlingen på
den utbyggda banan, som nu även är bättre anpassad för 1:10 buggybilar. Därmed
genomfördes Speedracet i två klasser. Några av förarna hann faktiskt med att köra i bägge
klasserna, men detta kan bli lite stressigt. Dessutom måste man då hitta någon som står
kurvvakt.
Även detta race var en otroligt uppskattad och rolig tävling. Kvällen var strålande och allas
humör var på topp.
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Slutlig placering för detta race i två klasser blev :

1. Stefan Johansson (Short Course Ass 4WD)
2. Martin Johansson (Shourt Course Ass 4WD) (t.v)
3. Gustav Lindahl (Short Course Losi 4WD) (t.h)

1. Veli Alijaja (Buggy Losi 2WD)
2. Linus Lalander (Buggy Losi 2WD) (t.v)
3. Johnny Sageborn (Buggy Ass 2WD) (t.h)

GRATTIS 
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Som vanligt så finns
det alltid några

stycken som arbetar i
bakgrunden för att
allt ska fungera. Vid
det här laget börjar vi
känna igen dem och
utan de här skulle
Speedracen inte bli så
trevliga som de är och
det ska vi tacka de
alla för.
Nu jobbade de hårt
under 1:8 racet, från vänster: Thompson Racecontroller, Conny i containern och Niklas vid
grillen.
Det här är oljan i maskineriet, tack för att ni ställer upp i vått och torrt grabbar!!
Självklart har vi även vår tävlingsgeneral i
klubben, Lars Fredholm, som är den som
satt igång tävlandet hos oss. Den här
gången körde han alla tre klasserna. På lilla
banan blev det alltså bägge klasserna
samtidigt som han höll i själva racet. Man
förstår att det blir lite stressigt för
honom.
Nu kanske vi borde honom hamna på pallen
också så att han inte tröttnar… 
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Stockholmscupen

Ni har väl inte glömt att en deltävling i
Stockholmscupen genomförs nu på söndag 29 juli på
Skarpnäcksbanan? Klasserna är 1:10 Short Course, 1:8
el och 1:8 nitrobuggy.
Anmäl er på www.letsrace.se

Knattekvällar
Knattekörningarna fortgår tisdagar 17 -21 på lilla banan. Det innebär att endast förare upp
till 15 år är tillåtna på 1:10 banan under den tiden.
Vänligen respektera detta. Ungdomarna är vår viktigast tillgång. Nu måste vi låta knattarna
få chansen att köra på bana i ett tempo som förmodligen bättre passar dem.
Så, ta med din knatte, pojke som flicka, och låt de köra på vår förträffliga 1:10 bana.
Tisdagar 17 – 21. Vissa tillfällen kommer det även finnas tillgång till lånebilar. Dessa tisdagar
annonseras via mail.

Klubbmästerskap
Håll ögonen öppna, snart kommer datum för KM.
Gustav Lindahl
Ordförande i Styrelsen
Västerorts RC Sportklubb
www.vrcsk.se

info@vrcsk.se
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Avslutningsvis så är VRCSK glad att ReservdelsRC valt att
återigen sponsra vår klubb.

Butiken ligger i Hammarby Sjöstad och är en väldigt trevlig affär. Där hittar ni mycket att
både titta på och även att klämma och känna på. Personalen är kunniga och mycket
hjälpsamma. De har ett stort reservdelslager och även mycket tillbehör. De säljer flyg, bilar,
helikoptrar mm mm

Har man inte möjlighet att ta sig dit så har de en bra hemsida:

www.reservdelsrc.com
och även en emailadress där man kan kontakta dem, med frågor eller annat:

support@reservdelsrc.com
Är man medlem har man 10% rabatt på reservdelar mm

