
Tiedote maaliskuu 2006

Kevät tulee nopeasti! Päivitä RR-osaamisesi ajan tasalle ennen kauden alkua.
Järjestämme viime vuoden tapaan kaksi RR-Stara -koulutusta. Ilmoittaudu mukaan!

➔RR-STARA 1 JA EKSKURSIO 
ALLRIGHTIN UUTEEN MYYMÄLÄÄN

Yhdistetty tutustumiskäynti ja koulutuksen 1. osa 
pidetään torstaina 23.3. klo 18 alkaen AllRightin 
uudessa Vantaan myymälässä osoitteessa Virkatie 
7 (Kehä kolmosen varrella, kauppakeskus Jumbon 
läheisyydessä).

• klo 18–19 tutustuminen myymälään
• klo 19–20.30 Miika Salo ja Juha Ollikainen ker-

tovat RR-harrastuksen aloittamisesta: kaluston 
hankinta, mitä tarvitaan pyörän lisäksi, perus-
huoltotarpeet, varikkokäyttäytyminen, kisapai-
kan tapahtumat, varusteet, kustannukset. Harri 
Strömberg AllRightilta käy läpi rengasasioita.

➔RR-STARA 2

Koulutuksen toinen osa pidetään tiistaina 28.3. 
klo 18 alkaen MR-Power huollon tiloissa Espoon 
Lintuvaarassa osoitteessa Palokärjentie 4 A, 02660 
Espoo.

Koulutuksen aiheena on pyörän katsastuskuntoon 
saattaminen eli mitä säännöt vaativat että pyörä 
läpäisee kisakatsastuksen. Lisäksi kerrotaan siitä 
mihin rakentamisessa kannattaa satsata ja mihin 
ei. Koulutuksen pitää Marko Reinikainen.

Kurssit on tarkoitettu kaikille kerhon jäsenille olitpa 
sitten katukuski, kisakuski tai innokas hangaround. 

Ilmoittaudu meilitse juha.ollikainen@helrc.com tai 
tekstiviestillä numeroon 040 507 6804.

➔UUSIEN KISAKUSKIEN AJAJATUTKINTO

Tutkinto on tarkoitettu kuskeille, jotka eivät ole ai-
kaisemmin osallistuneet Road Racing -kilpailuihin. 
Teoriaosuus pidetään 21.4.2006 klo 9.00–12.00, 
Helsingissä SLU:n toimitalossa (Radiokatu 20, 
Pasila) kabinettisali 3. Tilaisuuteen osallistuminen 
edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Rataosuus pidetään 13.–14.5.2006 Virtasalmen 
Motoparkissa järjestettävän ajoleirin yhteydessä ja 
edellyttää ennakkoilmoittautumista ajoleirille.

Ilmoittautumiset Sirpa Räsäselle, (09) 3481 2253 tai 
sirpa.rasanen@sml.slu.fi . Lisätietoja ajajatutkinnosta 
antaa Outi Kalliomäki, outi.kalliomaki@nesteoil.com, 
050 458 8481 tai Tapio Nevala, tapio.nevala@helrc.
com, 050  566 4567.

➔VUOSIKOKOUS

HelRC:n vuosikokous pidetään lauantaina 8.4. klo 
18 alkaen. Paikka on sama kuin syyskokouksessa, 
Helsingin kaupungin opetusviraston Juhlasali, Kai-
kukatu 2 C. Kokouksessa käydään läpi sääntömää-
räiset asiat, mm. valitaan uusi hallitus ja puheen-
johtaja. Tule paikalle ja vaikuta kerhon toimintaan!

Tarjolla pikkupurtavaa ja virvokkeita. Kokouksen 
jälkeen saunotaan ja ajetaan kesän kisat etukäteen 
läpi...

nähdään,
terveisin
HelRC:n hallitus

➔JÄSENMAKSU

Jos et ole vielä maksanut kerhon jäsenmaksua, tee 
se välittömästi! Perusmaksu on 20e ja perhejäse-
nestä 10e. Jäsenmaksu maksetaan kerhon tilille 
Nordea 215018-5490. 

Kirjoita viestikenttään:
Nimi ja syntymäaikasi
Perheenjäsenen nimi ja syntymäaika

Toivottavasti olet jatkossakin mukana 
HelRC:n toiminnassa!

Helsinki Racing Club ry 
c/o Miia Raukko, Penkkikuja 3 b, 02770 Espoo                   www.helrc.com


