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➔HELRC 2. VUOSIKOKOUS 
JA KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET

Kerhon 2. vuosikokous pidetään Helsingin kaupungin 
opetusviraston juhlasalissa/saunatiloissa lauantaina 

15.10. klo 18.30 alkaen.

Käyntiosoite juhlasaliin on Kaikukatu 2c, eli  Hämeentie 11:n kulmalta 
50 m rantaan päin.

Ensin pidetään kokous, palkitaan kauden menestyjät ja sitten napsitaan 
murkinaa ja virvokkeita. Halukkaat voivat saunoa. Ilmoittaudu etukäteen 
Miialle, että voimme varautua tarjoiluihin. Miian yhteystiedot ovat: 
miia.raukko@helrc.com tai  040 7050 157.

Kaikki  kerholaiset ovat tervetulleita!
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➔KULUNUT KAUSI

Kausi sujui kerhon kuskeilta loistavasti. 
Sivu vaunupari Manninen-Kuis-

manen saavutti MM-hopeaa. Historiallinen ja 
loistava saavutus. Kaikki muistanevat kuinka 
pitkä aika on edellisestä road racingin MM-mi-
talista. Mikäli Tero Manninen ja Pekka Kuisma-
nen jatkavat ensi kaudella, niin lajia kauan hal-
linneet englantilaiset saavat väistyä. MM-hopea 
saavutettiin paitsi loistavalla ajotaidolla myös 
suomalaisella sisulla. Eräässä kisassa Kuisma-
nen putosi aika-ajossa kyydistä vauhdin ollessa 
lähes 250 km tunnissa. Kuismanen vietiin sai-
raalaan saatuaan ympäri kehoaan eri asteisia 
palovammoja yms.  Kisapäivänä Kuismanen 
raahautui paikalle ja veti nahat päälle (varmaan 
tuntui mukavalta) ja pari sijoittui kilpailussa hy-
vin. Todettakoon vielä, että HelRC:n hallitukses-
sakin vaikuttanut Sami Myllys on kiertänyt me-
kaanikkona ja yleismiehenä sivuvaunuparimme 
mukana maailmalla. Onnittelut vielä kerran.

Kiihdytyspuolella Kari Ollilainen saavutti jäl-
leen mestaruuksia. Hän oli  Super Gas Bike 

pohjoismaiden mestari ja tietenkin myös Suo-
men mestari.

SM-sarjan osalta kerholaisten saavutusten 
luottelemiseen menisi sivukaupalla tilaa.

125 cc luokassa nuori ensimmäistä kauttaan 
ajava Teemu Mattilan sijoitus oli 11. Teemu 
osoitti suhtautuvansa asiaan vakavasti ja kävi 
ajamassa hyvällä menestyksellä myös Scan-
dinavian Open kisassa.

250 cc luokan voitti ylivoimaisesti Kari Autio. 
Karikin kävi kokeilemassa vauhtiaan maailmal-
la mm. EM-osakilpailuissa.

Supersport luokassa parhaasta sijoituksesta 
vastasi Timo Pryyl, joka sijoittui kahdeksan-
neksi.

Superbike luokassa paras kerholaisista oli 
Marko Reinikainen, joka sijoittui kuuden-
neksi. Heti hänen takanaan seitsemäntenä oli 
ensimmäistä kauttaa A-luokassa ajava Mika 
Strömberg.
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Sivuvaunuissa tuli vain pronssia parille Manni-
nen-Kuismanen, mutta syy oli se, että he osal-
listuivat vain yhteen kisaan.

B Supersportissa tuli tukku hyviä sijoituksia. 
Marko Aarnio oli paras kerholaisista sijoittuen 
toiseksi. Aki Huuhtanen oli neljäs, Jani Parta-
nen kuudes, Tomi Möttönen seitsemäs, Juha 
Ollikainen kahdeksas jne.  Pisteitä jaettiin kol-
mellekymmenelle kuskille ja HelRC:n jäseniä 
heistä oli 15. Todettakoon, että Jani Partanen 
ja Marko Aarnio menestyivät hyvin myös Scan-
dinavian Open Rookie 600 luokassa.

B Superbikessä tuli sitten kaksoisvoitto. Jan-
ne Puranen oli ensimmäinen ja Matti Uskola 
toinen. Niko Levälampi oli kuudes.

STD 600 luokassa Marko Aarnio oli hienosti 
kolmas. Ducati Cupissa Aku Uusikari oli toi-
nen. Pisteitä jaettiin 24 kuskille joista kerholai-
sia oli 12.

Kerho oli mukana järjestämässä tänäkin vuon-
na Alastaron Scandinavian Open kisaa. Omin 
voimin järjestimme Endurance-kisan jossa oli 
ennätysosanotto. SM-kisaan saimme mukaan 
Aki Ajon teamin MM-tähdet Alexander Mas-
boun ja Tomoyoshi Koyaman. Lisäksi mu-

kana olivat Supersportin MM-sarjasta Sami 
Penna ja Topi Haarala sekä Superstockin EM-
sarjaa ajava Henri Taipale.  Kisapäivistä tulikin 
ennennäkemätön tapahtuma. Yleisöä oli lähes 
2000 ja saimme lajille myös rutkasti media-nä-
kyvyyttä, jopa urheiluruutuun.

Kiitos kaikille kerhon tapahtumissa mukana 
olleille toimitsijoille, kuskeille ja yleisölle!

➔ENSI KAUSI

Suuri  joukko kerhon kuskeja nousi 
taas A-luokkiin. Luokkanousijat 

virallistetaan lajiparlamentissa 1.10.

Ensikaudella ajetaan pääosin samoilla sään-
nöillä kuin tänäkin vuonna. Standard 600 luok-
ka kuitenkin loppuu ja tilalle tulee Superstock 
600-luokka. Säännöistä tarkemmin lajiparla-
mentin jälkeen.  Alustava kisakalenteri on työn 
alla, joten siinä saattaa tulla vielä muutoksia.

Scandinavian Open kisojen päivät 
ovat tällä hetkellä seuraavat:
20.–21.05. Falkenberg
10.–11.06. Jyllandsring
08.–09.07. Alastaro
29.–30.07. Karlskoga 
(mahdollisesti EM-kilpailu)
26.–27.08. Våler
09.–10.09. Karlskoga

SM-kisojen päivät  ovat seuraavat:
27.–28.05. Botniaring, KuMaMo
17.–18.06. Motopark, IMK
01.–02.07. Kemora, JMU
08.–09.07. Alastaro, TMK
05.–06.08. Räyskälä, RimPKK
02.–03.09. Motopark, HelRCco
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➔KERHOTAKIT
Kerhotakkeja on vielä jäljellä! Hanki nyt 
tyylikästä päällepantavaa syksyn rientoihin.

Takki on laadukas MP-Asun tuote. Vä-
rinä on tyylikäs musta-harmaa. 

Takin rintamukseen on brodeerattu HelRC:n 
logo ja selkään Helsinki Racing Club - Motor-
cycle roadracing -teksti. Hihoissa on MP-Asun 
brodeeraus.

Takkeja on rajoitetusti (koot S–XXXL), joten 
toimi nopeasti alla olevien ohjeiden mukai-
sesti:

1)  Maksa takin hinta (85e) kerhon tilille:
 Nordea 215018-5490.

2) Kirjoita viestikenttään: 
 KERHOTAKKI, oma nimesi ja osoitteesi.

3) Toimitamme kaikkien takin maksaneiden 
nimet maanantai-iltaisin Vantaan Yamaha 
Centeriin (Tuupakantie 1), josta voit noutaa 
takkisi nimesi perusteella. Muista kuitenkin 
kaksi pankkipäivää. Takkeja voi myös käy-
dä sovittamassa paikan päällä. Takkia EI voi 
maksaa Yamaha Centeriin.

Jos kokosi on päässyt loppumaan, ilmoita siitä 
Hannalle: hanna.warro@helrc.com. Hanna pa-
lauttaa siinä tapauksessa rahasi takaisin.

Helsinki Racing Club ry 
c/o Miia Raukko, Kärrkullavägen 13, 01120 Västerskog               www.helrc.com

➔KERHON VAKUUTUSSOPIMUS

Muistathan kerhon vakuutus sopimuksen Turvan 
kanssa. Erikoishintaista vakuutusta 

voit kysellä lähettämällä yhteystietosi ja moottoripyöräsi rekisteri-
numeron osoitteeseen vakuutus@helrc.com. Samaan kyselyyn voit 
halutessasi liittää kyselyn myös muista vakuutuksistasi.

Vain  85,-85,-


