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Päivitysversio
Kesä mennyt on syksy saapuu kilpailukausi kiihkeimmillään.
Kilpailijoita on seurassa ollut kesän aikana tosi paljon ja menestystä on tullut niin jokkis
kuin sprint ja rallipuolellakin ja toivottavasti jatkuu syksyllä vielä pitkään kilpailukelit ja
osallistujat kilpailuihin.
Kardaanisarja on ylittänyt puolenvälin kilpailuissa ja kuljettajat ovat menestyneet ihan
hyvin, nuorissa sarjaa on kiertänyt Paavo Pohja ollen sarjassa 3. , Janne Aronen 11. Yleisessä
luokassa Ari Ala-Herttuala 20. Kai Koikkalainen 44. Jussi Tuurala 57.. Kardaani Kunkussa
Paavo voitti nuorten luokan saaden Prinssin viitan ylleen vuodeksi ja ensi vuonna yleisessä
luokassa tavoitteena Kunkun viitta.
Sprintti puolella naisten luokkaa hallitsee ylivoimaisesti Kaisa Sistonen ja yleisen puolella
Harri Hietala ja Markku Larmi ovat kärjen tuntumassa.
Särkikankaalla on tehty iso remontti jokkisrataan, jotta saataisiin rata kestämään
kilpailujen ajan ja myös harjoituksien kannalta olisi hyvä että rata on kunnossa.
Rataa on asfaltoitu 125m matkalta lisää, pahimmin pettäneiltä kohdilta ja hiekka osuudet
parannetaan vielä murskeella syksyn aikana ennen kuin on uusi radantarkastus.
Talkoita radalla on pidetty torstaisin klo 17.00 alkaen ja tarkoitus myös jatkaa
syyskaudellakin samaan malliin halukkaat tervetulleita ja muinakin aikoina voi radalle
mennä.

Tulevia kilpailuja:

20.9
28.9
1.11

XVI Nokia ralli
Parkano JM
42. Särkikangas JM

Nokia
Parkano
Vilppula

Särkikangas JM halukkaat toimitsijat ottakaa yhteyttä Mikaan 040-5053953.
ViSUA ilmoittaa tapahtumista KMV-Lehden seurapalstalla tarkemmin ja muista asiosta
tarpeen mukaan jäsenkirjeissä.
Käännä

ViSUAn kerhoillat ovat edelleen tiistaisin klo 18.00-19.30 välisenä aikana Kuutolassa
(4716695), jolloin olisi mukava kun jäsenistö tulisi käymään niin voitaisiin keskustella asioista
ja toiveista.

Seuralla Vilppulan urheilutalolla salivuoro, siellä pelataan lentopalloa, sählyä, sulkkista
osanottajamäärästä riippuen. Halukkaat pelaajat tulkaa mukaan maanantaina 18.50-20.20
välisenä aikana

Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 tai sähköpostilla
visua@jokkis.net , mika.mutkala@surfeu.fi tai kerhon postiosoitteeseen.
Vilppulan Seudun UA
Kuutolankatu 2
35700 Vilppula
Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen.
ViSUAlla on uudet nettisivut osoitteessa www.visua.fi hoidosta vastaa Jarmo Nieminen

Hyvää syksyn odotusta omasta ja seuran puolesta

Terveisin Mika ViSUAsta

