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Hej,
Vi i Västerorts RC sportklubb VRCSK fortsätter vår verksamhet som vanligt detta år och nu närmar sig
säsongen på allvar.
De krav på begränsning av verksamheten p.g.a. ljudnivåer från vår anläggning i Lövsta fick förra året
ett slutgiltigt avgörande. VRCSK har efter detta noggrant följt klubbens uppsatta begränsningar och
kommer så även att göra i fortsättningen. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden DNR 2010-012567, 201302-12
Vi meddelar dock att ett avsteg från den deklarerade begränsningen kommer göras i samband med
ett särskilt evenemang i inledningen av maj. I planeringen tar vi självklart stor hänsyn till vårt
närområde och planerar in de potentiellt störande elementen inom de existerande tidsramarna där
så är möjligt men avsteg kommer vara oundvikliga.
Det särskilda evenemang som kommer att genomföras:
Deltävling i Stockholmscupen söndag 4/5 2014. Träning kommer ske under hela lördagen inom
ordinarie körtid (11-18). Däremot går första start på söndagen kl 08.00. Då kommer således motorer
startas och högtalaranläggning användas före kl 11 och möjligtvis efter kl 18 på söndagen. Tävlingen
kan dra ut på tiden, utanför den vanliga sluttiden men normalt gör den inte det.
Stockholmscupen är en av SBF sanktionerad tävling inom Radiostyrd Bilsport som startades 2012 i
syfte att locka fler ungdomar till att börja tävla. Cupen genomförs i ett antal deltävlingar på de olika
banorna i Stockholmsområdet. Först ut 2014 är Västerorts RC Sportklubb. Tävlingen är populär
eftersom det är en bra inkörsport för många nybörjare.
Från och med den 1 maj till och med den 31 augusti 2014 gäller följande tider för nitrobilar. Detta är
samma begränsningar som tidigare, enligt gällande frivilliga beslut:
Tisdagar och torsdagar 14 - 21
Lördagar och söndagar 11 – 18
Radiostyrd bilsport är en idrottsgren inom Svenska Bilsportförbundet.
Svenska Bilsportförbundet är en del inom Riksidrottsförbundet
Den som undrar något eller har saker att meddela kan nå VRCSK genom mail på: info@vrcsk.se
Vänligen
Styrelsen för Västerorts RC Sportklubb

Sida 1 av 1

