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KILPAILIJOIDEN LISENSSIMAKSUT
Hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2006 kilpailijoille korvataan lisenssiosuus kerhon
varoista. ( Huom. Ei koske kertalisenssejä). Eli ilmoita Hyyryläisen Helille maksamasi
lisenssisumma, oma nimesi, osoitteesi ja pankkitilisi numero ehdottomasti marraskuun
loppuun mennessä, sen jälkeen tulleita ei huomioida. Helin sähköposti on:
heli.hyyrylainen@miketek.fi , puh. 044-5543511 ja osoite Vanhalanmäentie 10, 50100
Mikkeli.

SÄHLYILYÄ SIEKKILÄSSÄ
Kerhon sählyvuoro on Siekkilän koululla sunnuntaisin kello 17.30-19.30, vuoro on
tarkoitettu kaikille jäsenille.

KUNTOILUA
Sählyn lisäksi lisenssikuljettajilla ca-luokasta ylöspäin on mahdollisuus osallistua
kuntoiluun SportClubilla tiistai-iltaisin kello 19.00-20.00.

KUNTOTESTIT
Kilpailijoiden kuntotestausta jatketaan tänäkin vuonna. Testit suoritetaan syys- ja
kevättalvella, väliaika tulee olla noin 6 kuukautta. Testeistä ja testaajista saat tarkempaa
tietoa tiistain kuntoiltojen yhteydessä sekä Variksen Villeltä puh. 044-5323108.

HAUKILAMMEN RATA AUKI TALVIVIIKONLOPPUISIN
Haukilammen rata pidetään auki talviaikaan crossiharjoittelulle, mutta vain
viikonloppuisin. Rata aurataan tarvittaessa. Talviradan käyttömaksu on 10 euroa/päivä.
Maksua ei peritä jäseniltä jotka ovat maksaneet jäsenmaksun yhteydessä vuoden
ratamaksun (20 euroa). Kerhon nettisivuille tulee ilmoitus siitä, koska rata aukaistaan
talvikäyttöön, luultavasti vuodenvaihteen tienoilla. Lämpötilan ollessa yli +0 astetta tai -17
astetta rata ei ole käytössä. Yhteyshenkilöinä radan talvikäytöstä ovat Jussi Valtonen, puh.
040-7057138 ja Jukka Hyyryläinen, puh. 044-5531411.

TONTTUILUA
Kerhon pikkujoulut järjestetään Ravintola Ilonassa (Maksin puhvetti) 2.12. klo. 18.0022.00. Osoite on Maaherrankatu 18, 2 kerros, Mikkeli. Illalliskortin hinta on aikuisilta 15
euroa ja lapsilta alle 12 vuotta 7 euroa, alle 4-vuotiailta ei peritä maksua.
Illalliskortteja on saatavana SportClubilta (Porrassalmenkatu 1) ja ne on lunastettava
26.11. mennessä. Myöskin lisenssin omaavien ajajien, joiden aterian kerho maksaa
kokonaisuudessaan, on ehdottomasti noudettava korttinsa lisenssiä vastaan edellä
mainittuun päivämäärään mennessä. Pikkujouluissa on mm. minicrossareiden ja
parhaiden urheilijoiden palkitseminen, ansio- ja ajajamerkkien jako, arpajaiset ja lisäksi
muistellaan hieman kuluvan kauden tapahtumia.

KIERTOPALKINNOT
Kaikki ne henkilöt joilla on hallussaan kiertopalkintoja, toimittakaa ne 20. marraskuuta
mennessä Kello- ja Kulta Matiskaiseen, osoite: Porrassalmenkatu 13, Mikkeli.

SPORT CLUBIN ALENNUS
Sport Club tukee seuran kilpailijoita jotka lunastavat 2007 lisenssivakuutuksen
seuraavasti:
10x sarjakäynnit 37,50€ (norm. 75,00€)
Lisätietoa palveluista www.sportclub.fi
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