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Verksamhetsberättelse Radiostyrd Bilsport 2010
2010 följde upp de tidigare åren med gott intresse och många aktiva både som tävlar och de som träningskör!
Denna säsong kunde vi starta med en anläggning som var så gott som klar, Nja…..Klar och klar…det blir den
nog aldrig utan det kommer alltid att finnas saker man vill förbättra och trimma in.
Vi märkte tidigt att intresset speciellt utifrån med gästförare ökade markant till följd av att vårt goda rykte har
spridit sig land och rike runt ( om man får skryta lite ha,ha,ha… ) på en vanlig lördag kunde det komma folk
från Linköping, Norrköping, Motala, Värnamo, Göteborg, Tomelilla m.m Ja, listan kan skrivas lång vilket är
otroligt roligt och inte minst märktes det när vi släppte anmälan till vår tävling som kördes i början av augusti,
listan fylldes snabbt och även väntelistan med sökande som ivrigt hoppades på att någon skulle avboka sig.
Det gick till tävlingsdagen och en del av de som stod på kö chansade och åkte till Vetlanda men alla kom inte
med ändå och vad jag vet så var Vetlandas tävling den enda som verkligen hade fullt startfält under 2010, så
det skvallrar ju lite om hur populär Vetlanda Nitro Arena har blivit och det både som arrangör och ”en av
sveriges roligaste banor” som många tillresta uttrycker sig.
Antalet aktiva förare har varit ungefär som 2009. En del har tagit timeout och andra kommer till så totalen är
ett jämnt intresse.
I DM/SC för debutanter blev ställningen följande 1:a Carl Sixtensson, 2:a Anders Billred
3:a Lars-Åke Rickard, samtliga tävlar för VRRC.
Klubbmästare 2010 blev Lars-Åke Rickard före Carl Sixtensson och Panagiotis Gianakis efter en rafflande
strid i ett KM där vi hade inte mindre än 15 st startande,tävlingsformen var likt GP-speedway med korta och
intensiva heat.
Nu inför 2011 ska vi köra två tävlingar med en deltävling i SydCupen den 28 maj och för att toppa med en
SverigeCup-tävling 2-3 Juli då det välkomnas 120st startande till denna tvådagarstävling.
Vi RB-folk hälsar alla varmt välkomna upp till banan för att beskåda denna spektakulära motorsport och har
ni tur kanske det bjuds på en möjlighet att känna på rattandet lite…..
Träningstider kommer vara Onsdagar c:a kl.17-20 och Lördagar c:a kl.10-15, och självklart kan avvikelser
förekomma tex. Vid dåligt väder eller att många är och tävlar, så för säkerhets skull slå en signal till någon
kontaktperson för RB.

/ Mats Sixtensson
Kontaktperson Radiostyrd Bilsport 2010
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Verksamhetsberättelse Folkrace 2010

Hej! då var 2010 års folkrace säsong över,tävlandet i år har inte varit i samma utsträckning
som 2009 var. Dock har vi kört en del RS tävlingar istället med blandade resultat,vi var
bland annat uppe i Tidaholm i höstas och körde i SM-backen med folkrace bilarna vilket gav
en blodad tand för just den här sortens biltävling. Där vi hade Jerry Karlsson på en 26 plats
med en bästa tid på 1,20,42 på 1,4 km sträcka.
Vi hade även våran egna Bilspeedway som gick av stapeln den 11-12 juni. Fredags kvällen
bjöd på en del regn vilket avspeglades på både publiken och körningen. Lördagens tävling
bjöd på uppehåll och sol där bäste Vetlanda förare blev Mathias Johansson med en 2 plats i
C-finalen.
Jag vill åter tacka alla som hjälpte till både före och efter på något vis under våran
tävlingshelg. Ser fram i mot 2011 års tävlingar så jag hoppas att vi syns där ute på banan.

/ Mathias Johansson VRRC
Kontaktperson Folkrace 2010
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Verksamhetsberättelse Rally 2010

Under säsongen ca 10 st varit aktiva .Och som motorsport alltid är och
har varit ,så går det upp och ner för de aktiva!
Nämnas kan göra att i Smålands-cupen Gr-E Elit fick klubbens Stefan Ottosson dra
längsta strået totalt i klassen före klubbkompisen Claes Engvall!
GRATTIS till dessa båda!
Patrik Ottosson har stått för det internationella deltagandet med sin bror Stefan.
En andra plats i NEZ 2wd Rally 2010 blev det
Det var väl allt ,nu ser vi fram emot 2011
/ Andreas Friman
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