Radiostyrd Bilsport i
Stockholmsdistriktet 2010

Sporten har under det gångna året
varit mycket aktiv, både på hobby –
och tävlingsnivå.

På söndagen var det dags för 4wd.
Skarpnäcksplaceringarna blev: 2a
Mikael Johansson samt 4a Niklas
Månsson.

Botkyrka och Västerorts RC-klubb
har jobbat vidare , utvecklat sina
banor, så nu är även dessa

Helgen efter följdes av tävling på

besiktigade och får användas till

asfaltsbanan, SM 1:8 track och RM

tävling.

1:10 track.

Västerorts RC-klubb har även

1:10 kördes i vått (mycket halt). Vann

arbetat seriöst med

guld gjorde Bengt V Andersson, V8

funktionsnärsutbildningar och har nu

Göteborg.

godkända utbildare samt även ett
antal nya förarlicenser.

Silvret togs av Sonny Ahlström,
Skarpnäck och bronset gick till Björn
Lantz, KAK.

På tävlingsfronten har en del större

1:8 kördes även det i vått (mycket

tävlingar körts. Först ut var SM i

halt). Även denna klass vanns av

1:10 offroad 2wd och 4wd, uppe på

Bengt V Andersson, V8Göteborg före

”Green hill”, Skarnäck, med

Skarpnäcks Jan ”Kapten” Nilsson på

underlaget konstgräs.

andra plats. 3e plats togs av Hans

2wd vanns av Skarpnäcks unga
stjärna Mikael Johansson, hans
första SM-guld. Nästa
stockholmsförare, Johannes Edrén
på 5e plats, därefter Niklas
Månsson, Mattias Forsberg och
Daniel Persson, Skarpnäck, i A-final.

Lyxell, Umeå.

Nästa stora tävling var finalen i

Under vintersäsongen 2010 till 2011

Sverige-cupen 1:8 offroad.

körs en serie med elbilar inomhus,

En tävling med stort startfält.
Vann gjorde David Ronnefalk,
Karskrona MRK. Bäste
Stockholmsförare blev en mycket

som Skarpnäck håller i.
Tävlingsplatser är Skarpnäck,
Minicars Enköping, Carrocar
Linköping.

glad Mats Angseryd, hans första

Finalen körs hos Skarpnäck tidig vår

stora final.

2011.

Nytt var också att Utskottets
inköpta scoreboard användes, en stor
digital resultattavla, direkt kopplad
till tidtagningen, mycket uppskattad.

EM i elbuggy kördes utanför Wien,
där blott 15-årige Mikael Johansson
från Skarpnäck vann bägge klasserna
för juniorer.
Sportgrensansvarig RB

Orvar Warfvinge

