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JÄSENTIEDOTE 2/2007

Hyvää syksyä kaikille moottorikerhon jäsenille. Kilpailukausi alkaa olla pian takana päin.
Kiitokset jo tässä vaiheessa, kaikille kesän aikana mukana touhunneille. Kesän kilpailut
jotka järjestettiin, onnistuivat järjestelyiltään mainiosti. Tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta
2008.

SYYSLEIRI JA KERHON JÄSENTENVÄLISET KISAT 30.9.
Syysleiri, joka on tarkoitettu kaikille ajajille ja harrastajille järjestetään 30.9.
kello 11.00-16.00. Ohjaajina toimivat Tero Raittila ja Ville Varis. Samana
päivänä kisaillaan radalla kerhon jäsenten sisäisestä paremmuudesta,
tarjolla on makkaraa, kahvia ym.

KILPAILIJOIDEN LISENSSIMAKSUT 2007
Hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2007 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 ad
miketek.fi , puh. 044-5543511 ja osoite Vanhalanmäentie 10, 50100
Mikkeli.

HAUKILAMMEN RATA SULJETAAN KESÄKÄYTÖSTÄ
Haukilammen rata suljetaan kesäkäytöstä 13.10.07 alkaen, jona päivänä
pidetään talvikunnostustalkoot, kaikki mukaan puuhailemaan.
Rata pidetään auki kuitenkin talviaikaan crossiharjoittelulle, mutta vain
viikonloppuisin. Sitä 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.

SÄHLYILYÄ EDELLEEN SIEKKILÄSSÄ
Kerhon sählyvuoro on edelleen Siekkilän koululla sunnuntaisin kello 17.3019.30, sählyyn voi tulla kaikki jäsenmaksunsa maksaneet.

KUNTOILUA JA KUNNON TESTAUSTA
Sählyn lisäksi lisenssikuljettajilla ca-luokasta ylöspäin on mahdollisuus
osallistua järjestettyyn kuntoiluun SportClubilla, aloitusajankohta
ilmoitetaan myöhemmin. Kuntotestit tehdään keväällä.

PIKKUJOULUT
Kerhon pikkujoulut järjestetään tällä kertaa Ravintola Huvikummussa
Otavassa 8.12. klo. 18.00. Illalliskortin hinta on aikuisilta 14 euroa ja
lapsilta alle 12 vuotta 5 euroa, alle 4-vuotiailta ei peritä maksua.
Illalliskortteja on saatavana JS-Motorssilta (Kinnarinkatu 6) ja ne on
lunastettava 25.11. mennessä. Myös 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
25. marraskuuta mennessä Kello- ja Kulta Matiskaiseen, osoite:
Porrassalmenkatu 13, Mikkeli.

SPORT CLUBIN ALENNUS
Sport Club tukee seuran kilpailijoita jotka lunastavat 2008
lisenssivakuutuksen seuraavasti:
10x sarjakäynnit 42,50€ (norm. 85,00€). Lisätietoa palveluista
www.sportclub.fi

SITTEN VIELÄ ENNAKKOTIETOA VUODEN 2008 KISOISTA
Crossikisoja on haettu 23.-24.8. tai vaihtoehtoisesti 16.-17.8. ja
endurokisoja myöskin loppukesään, mutta näistä lisää ensi vuoden
puolella, jahka päivämäärät varmistuvat.

Moottoriurheiluterveisin
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