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Kevät alkaa jo näyttään merkkejään aamusta kylmää ja päivällä lämpiää.
Vuosi on lähtenyt käyntiin kilpailutoiminnallisesti melko ripeästi. Yhdet omat kilpailut (1.
särkikangas rallisprint ) saatiin vietyä läpi melko hyvässä kelissä ja kilpailijoitakin oli ihan
hyvä määrä , kun ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka rata toimii kilpailussa, Rata on ollut kahtena
talvena harjoituskäytössä ja siitä sovellettu kilpailu käyttöön sopivaksi. Rata ei kulunut
oikeastaan ollenkaan kiitos talkoissa olleille, rataan ajettiin vettä noin 1500 kuutiometriä.
Kilpailun voitti Ari Könönen ja hyväksi kakkoseksi tuli Harri Hietala hieman kotikenttäetua
hyväksi käyttäen. Kilpailun tulokset on nähtävillä seuran sivuilla (www.visua.fi)ja on siellä
kuviakin kilpailusta. Kiitokset kilpailussa toimineille toimitsijoille.
Pohjois-Häme rallissa järjestettiin EK 4 ja se saatiin vietyä kunnialla läpi menneenä
viikonloppuna kiitokset mukana olleille.
Toukokuussa (21.-22.)on perinteinen kardaani kilpailu, joka kuuluu kardaanisarjan
osakilpailuihin. Toimihenkilöiksi haluavat ottakaa yhteyttä Mikaan (040-5053953).

JÄRJESTYKSENVALVOJA KOULUTUS
Järjestyksenvalvojiksi kilpailuun tulevilta vaaditaan JV-Kortti ja jos ei ole niin poliisipiiri
veloittaa ei kortillisilta 15€/henk. järjestävältä seuralta huviluvan yhteydessä, joten
järjestämme koulutuksen , jotta saisimme kilpailuun kortillisia järjestyksenvalvojia.
7.3.-10.3. välisenä aikana Vilppulan paloaseman kerhotiloissa iltaopiskeluna

7.3. klo 17.00-20.00, 8.3. klo 17.00-20.00, 9.3. klo 17.00-20.00, 10.3. klo 17.00-19.30
Koulutus maksaa 30€ / henkilö + korttimaksu n.25€, joka maksetaan korttia haettaessa.
ja myöhempänä ajankohtana pidetään hätä-EA ja palokoulutus, jotka ovat pakollisia JVkorttia haettaessa.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET Mikalle sunnuntaihin 6.3. mennessä.

TALVITOIMINTAPÄIVÄ
Särkikankaalla vietetään talvitoimintapäivää 26.3. alustava ohjelma sisältää mm.laskettelua
mitä erikoisemmilla laitteilla, mitä kukin keksii. Auton liukkaan kelin harjoitusajo
opastajana autokoulunopettaja KARI ANTTILA
Lisätietoja toimintapäivästä kertoo Hanne 040-5375602ja Heikki 050-5269236 ottakaa
reilusti yhteyttä.

JÄSENTENVÄLISET
Kilpailu järjestetään rallisprint radalla ajetaan kelloa vastaan yksi kuljettaja kerrallaan.
Kilpailuun voi osallistua JM- , RALLI- , SRINT- tai CROSSI-autoilla ja ajovarusteet ovat
pakolliset, rengassääntö vapaa. Lisenssiä ei tarvitse olla myös kertalisenssillä voi ajaa, jonka
voi lunastaa paikan päältä 12€. Tervetuloa testaamaan rallisprint rataa omakohtaisilla
ajolinjoilla.
Kilpailu alkaa PERJANTAINA 11.3.2005 klo 17.00 katsastus ja ilmoittautuminen klo16.00
alkaen jokkis lähtösuoralla. Kulku radalle alaportin kautta. Tervetuloa

Juhlavuosi 30v
Keräämme materiaalia vuosijuhlaa varten, jos sinulla on vanhoja valokuvia tai video /
kaitafilmi materiaalia seuran toiminnasta niin ottaisitko yhteyttä.
Muistelut kilpailuista ja muusta seuran toiminnasta alkuajoilta ovat myös kiinnostavia.
Päivystys kerholla tiistaisin 18.00-19.30
Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 , sähköpostilla
info@visua.fi tai kerhon postiosoitteeseen.
Vilppulan Seudun UA
Kuutolankatu 2
35700 Vilppula
puh.4716695
Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen.
Seuralla on vielä muutama sähköpostiosoite vapaana @visua.fi ottakaa yhteyttä Jarmoon jos haluatte
visuan sähköpostiosoitteen.

Nettisivuista vastaa Jarmo ja palautetta voi antaa osoitteeseen jarmo@visua.fi
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