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Året 2014 har bragt bestyrelsen/klubben store udfordringer. 

Til at starte med kom der en hidsig dame forbi, de fleste af os har nok gjort hendes 
bekendtskab, Bodil fejede i alt fald benene væk under pitten, så vi mistede taget på 
1/3 af pittens tag samt to rækker borde. Det skabte en hel del ekstra arbejde.                         
Og i den forbindelse skylder klubben, Erik en stor tak for hans store arbejde, med at 
skaffe midler så vi kunne få genetableret pitten, i den forbindelse skal der også gå en 
stor tak til DMSU. For deres store bidrag til projektet de 10.000 kr. var en god 
håndsregning. Hvad om alt er lykkedes det Erik, at skaffe så mange midler at vi 
næsten kom omkostningsfrit igennem Bodils besøg.                                                     
Det kostede dog en masse ekstra arbejde, og med en stor indsats fra en del 
medlemmer, lykkedes det at få demonteret de sidste stumper af det gamle tag, og 
få lagt et nyt tag på pitten samt en lille udvidelse op mod kiosken.                               
Efter byggeriet var der materialer i oveskud, af dem fik vi byget en motorjustering 
plads på græsset bag pitten, samt et computer tårn inde i pitten. Alle tre udvidelser 
har skabt stor glæde ved de efterfølgende løbsarrangementer, specielt computer 
tårnet har hjulpet ved løbs afholdelse, da printeren nu står lige ved siden af 
opslagstavlen så alle kan tag løbsudskrifterne og hænge dem op, det er faktisk så 
effektivt at vi som officials ikke længere når at hænge udskrifterne op de er hængt 
op inden vi når frem.                                                                                                                 
Med dette gik vores ekstra arbejdes dag samt den første ordinære arbejdes dag, 
plus en del ekstra tid med.                                                                                                  
Men det hele lykkedes inden det første løb skulle afholdes.  

På løbs og arrangements siden har vi heller ikke ligget på den lade side i 2014.            
Vi startet D. 23. april med det første klubløb, et hyggeligt arrangement men det 
plejer det at være, når vi samles for at køre lidt for sjov res.                                           
Vi fik ved den leglighed nogle klager over at invitationen kun var tilegnet Ls. Kørerne 
det var dog ikke bestyrelsens intension, invitationerne er nu rettet, for klubløb er for 
alle, om det så er store eller små modeller så længe de har hjul og kan kører. 

Så havde vi Dm1. D. 10-11. Maj, der var travlt op til løbet med klargøring af banen.   
Men det forløb som sædvanligt godt, og der var stor ros til arrangementet over hele 
linjen. 

Det næste arrangement var Drengerøvs aften i Skælskør D. 30. Maj hvor vi nu for 
andet år har været repræsenteret, jeg var ikke selv med denne gang men jeg kan 
forstå at det igen i år var en stor succes.                                                           
arrangørerne er i hvert fald mægtig glade for at have os med, og vi er også ved den 
leglighed et stort trækplaster.  

Så var det meningen at der ikke skulle ske mere før aktiv ferie dage 7-9-10. Juli, men 
sådan skulle det ikke gå.                                                                                                       
For der kom lige et Nordisk mesterskab i vejen der skulle afholdes D.14-15. Juni. Og 
det sagde vi ja tak til, selv om det var med meget kort varsel.                                      



Det skal der til siges at vi i bestyrelsen begik en del fodfejl i optakten til dette løb.   
Og det har vi så lært af.                                                                                                    
Imens vi forberedte os på Nordisk mesterskab, kom der en ny melding fra DMSU. 
Odense kunne ikke afholde Dm 3, for de havde også haft besøg af Bodil, og hun 
havde taget deres køretårn, så de kunne tidligst være klar til Dm 4. Så hvis vi havde 
mulighed for det kunne vi så tage Dm 3 også, da der ikke var andre der kunne tag 
Dm 3.                                                                                                                                        
Dm 3 skulle køres D. 21-22. juni. Vi sagde ok, hvis ikke vi var presset blev vi det. og 
det var tæt på at bestyrelsen knækkede nakken ved den leglighed, men vi kom 
igennem og begge løb blev afholdt med succes. 

I løbet af hele året frem til nu har Bobo gået med sit eget lille projekt, han lå nemlig i 
forhandling med kommunen om bevilling af 10 Tamiyr biler til afholdelse af aktive 
feriedage, der skulle løbe af stablen D. 7-9-10. juli.                                                        
Det lykkedes, klubben fik bilerne, og vi kunne afholde aktive feriedage. Vi fik kørt 5 
hold unge igennem på de tre dage. Det var en utrolig sjov opgave, at se nogle meget 
generte børn møde ind, til noget de ikke rigtig vidste hvad var, andet end at det var 
fjernstyret bil, alle børnene gik fra banen i højt humør, med en medalje med deres 
eget navn på om halsen. Om vi som klub fik andet end 10 ødelagte karosser ud af 
det vides ikke, men det var en sjov oplevelse, og vi kan kun håbe at vi med tiden får 
nogle flere medlemmer på den konto.               

D. 12-13. juli var der så gang i den igen Dm4. Bane El skulle køres.                             
Det gik også efter planen.                                                                                                 
Bobo trådte i dette løb ind i en ny rolle som teknisk kontrol.                                      
Mens vi for første og eneste gang i år måtte ud og betale for en officials til løbsleder 
posten. 

D. 20. juli var der F1 træf på banen, meningen var at arrangementet skulle ha været 
noget større end det blev men vi var løbet tør for krudt. Dem der deltog, havde en 
hyggelig dag alligevel. 

D. 6. Sep. Var det foreningernes dag, et arrangementet der blev afholdt i 
rådmandshaven i Næstved. Vi havde fået en dejlig stor plads stillet til rådighed, så vi 
satte en pavillon op fik lavet en fin udstilling med alle de forskellige biler og 
motorcykler der bliver kørt med på vores bane, vi havde bygget en fin bane af alle 
de mange affaldsdæk vi har samlet.                                                                                          
Og så blev der ellers kørt ræs af de mange besøgende, der kom så mange at vi blev 
nød til at lave skifte for vært 5 min. Det blev yderst professionelt styret af Søren, 
som i den forbindelse også sørgede for at passe godt på vores biler.  Det skal her til 
nævnes at det var rart at se både Ulrik og Søren til dette arrangement, skønt at have 
jer med. 

D. 10. Sep. Havde vi så året sidste klubløb og som de forrige var det endnu et godt 
og sjovt løb, vi håber dog at vi næste år får endnu flere deltager til lidt for sjov ræs. 

D. 20. Sep. Blev årets sidste løb så kørt.                                                                          
Mini le mans, efter en del parlamentering i bestyrelsen lykkedes det at få sat et 
regelsæt op for løbet, så løbet kunne afvikles i god stil, og det blev det 2timer og 24 
min intensivt ræs, det er klart et løbsformat der stiller store krav både til materiel og 



mandskab. Og det kan anbefales, den intensitet der blev udvist af alle holdende, skal 
opleves den kan ikke beskrives.                                                                                                            
Der er en vandre pokal knyttet til løbet og den gik i år til Næstved. 

Sådan så året 2014 ud.                                                                                                          
Men alt dette havde ikke kunne lade sig gøre, uden den store indsats fra alle der har 
hjulpet til, med genopbygning af pitten og afvikling af løb samt arrangementerne.  

En særlig tak skal pigerne i kiosken ha, uden jer havde 2014 ikke været det samme. 
Det er igen i år lykkes jer, at beværte både klubben og alle vores gæster på en både 
sjov om underholdene måde, denne ros kommer ikke kun fra bestyrelsen og 
klubbens medlemmer men også fra de deltager der har været til vores 
arrangementer. Tak for god mad og Tak for den gode indsats. 

Der skal også gives en særlig tak til Claus, selv om du hverken er medlem af klubben 
eller køre med i RC sporten, vælger du af lige vel at tage tid ud af kalenderen og 
hjælpe os, med at genopbygge pitten, deltage på arbejdsdage og sågar som 
officielles. Tak for en super indsats. 

Der skal også gives en stor tak til Jan og Michael Fra Tølløse klubben, for i havde lyst 
til at komme og hjælpe os med at genopbygge pitten.                                                  
Tak for det gode initiativ og for den store indsats.  

Så skal der siges velkommen, til Morten på klubbens officielles liste, din hjælp i 
løbsledelsen, sætter både os i bestyrelsen men ikke mindst Nicolai stor pris på. 

Vi håber at der er flere i det nye år, der kunne få lysten til at deltage på officielles 
siden.       

Planer og ønsker for 2015. 

Efter et temmeligt begivenheds rigt år, har bestyrelsen planer om at skrue lidt ned 
for tempoet i 2015, men inden vi for set os om har vi af alligevel en del ønsker. 

Vi kunne godt tænke os et Dm løb for Ls. et Bane El løb helst det nordiske. 3 Klubløb. 
drengerøvs aften i Skælskør. Aktive feriedage. Foreningernes dag.                              
Og måske mini le mens, hvis ikke vi kan få det solgt til en anden klub. 

Øvrige ønsker for fremtiden er et MC løb, dette løb skal vi bruge noget hjælp til for 
PT. Er vi lidt på bar bund. 

Der er også et ønske om et internationalt 4WD Ls traf. Til sådan et traf, skal vi bruge 
de kontakter unionen eventuelt måtte have.  

De sidste to ønsker er noget der skal arbejdes på i 2015. 

Tak for godt samarbejde og den store indsats til klubbens medlemmer og 
bestyrelsen i 2014. 

NMRC. 

Formand.   Per Visler.                     


