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Hyvää vuoden 2005 alkua.
Vuoden 2005 hallitus kokoontuu seuraavista henkilöistä.
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Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäinen torstai , joten ilmoittele
asioista hallituksen jäsenille, jotka esittävät asiasi hallituksen kokouksessa.
ViSUA ilmoittaa tapahtumista KMV-Lehden seurapalstalla ja muista asioista tarpeen
mukaan jäsenkirjeissä noin 4 kertaa vuodessa.
ViSUAn kerhoillat ovat tänäkin vuonna tiistaisin klo 18.00-19.30 välisenä aikana Kuutolassa
(4716695), jolloin olisi mukava kun jäsenistö tulisi käymään niin voitaisiin keskustella asioista
ja toiveista.
Tämä vuosi on seuran 30-vuotis juhlavuosi ja sen mukaisesti ”harrastamme” autourheilua
tänä vuonna hieman enemmän, kuin aikaisemmin.
Särkikankaalla tapahtumia riittää vuoden aikana, sillä Rallisprintillä aloitamme jo
helmikuussa (13.2.). Kilpailu on Alueen 5 aluemestaruusosakilpailu 1.Särkikangas
Rallisprint. Rata-ja turvatarkastus oli tänään (11.1.) ja rata hyväksyttiin kilpailukäyttöön.
Toukokuussa (21.-22.)on perinteinen kardaani kilpailu, joka kuuluu kardaanisarjan
osakilpailuihin.
Elokuussa (13.8.)on taas uutta särkikankaalla kun siellä ajetaan Rallicrossin SM osakilpailu,
kilpailu on mielenkiintoinen niin katsojille, järjestäjille kuin varmaan kuskeillekin, kun eivät
ole ajaneet ennen radalla. Elokuussa on myös pitkästä aikaa rallikin Vilppulassa, kun
järjestämme Aluerallin 27.8. siinä on 3 erikoiskoetta ja kilpailukeskus sijaitsee Vilppulan
urheilutalolla ja huoltoalue Särkikankaalla.
Lokakuussa on vielä yksi kilpailu nimittäin 44.Särkikangas JM (16.10.). Näistä kilpailuista
ottakaa yhteyttä Mikaan (040-5053953), Pamppuun (040-9629758) tai muihin hallituksen
jäseniin niin kerromme lisää mitä, missä ja milloin olisi tapahtumia, talkoita tai muuten vaan
juttutuokiota.

Seura avustaa myös muita seuroja kilpailuissa tarpeen mukaan ja miten resurssit piisaavat,
joten kaikki reilusti mukaan toimintaan. Helmikuun lopulla(26.2.) Pohjois-Häme Rallissa on
seuralla EK järjestettävänä, joten järjestyksenvalvojia että sulkumiehiä(naisia) tarvitaan,
halukkaat ilmoittautukaa Mikalle (040-5053953) 21.1.-05 mennessä.
Koulutusta järjestetään tarvittaessa, jos jäsenistöllä on tarvetta koulutukseen.
Järjestyksenvalvojakoulutus on Orivedellä maaliskuun puolivälissä.
Särkikankaalla vietetään talvitoimintapäivää 26.3. lisätietoja huvitoimikunnalta Hannelta
040-5375602, Teijalta 0400-671269, Heikiltä 050-5269236 tai Uffelta 0400-672569.

Jäsenmaksu 2005
JÄSENMAKSUN ERÄPÄIVÄ OLI 15.12.2004, jos joku ei huomannut maksaa,
niin vielä ehtii 31.1.-05 saakka, jonka jälkeen MAKSAMATTOMAT JÄSENET
poistetaan jäsenrekisteristä
Jäsenmaksu nuoriso 5€ aikuisjäsenmaksu 15v- 18€
Tilinumero

MSOP 552169-215522

merkintä ”jäsenmaksu 2005”

Kuitissa tulisi näkyä kenen jäsenmaksu on maksettu, helpottaa jäsenseurantaa kun tietää
kuka on tai kuka ei ole maksanut. Kiitos jo etukäteen.
Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 , sähköpostilla
info@visua.fi , kerhon postiosoitteeseen.
Vilppulan Seudun UA
Kuutolankatu 2
35700 Vilppula
Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen.
Nettisivuista vastaa Jarmo ja palautetta voi antaa osoitteeseen jarmo@visua.fi
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