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ROAD 
RACINGIN 
SM-KAUSI 
ALKAA
Maailmalla RR-kausi on ollut käynnissä jo jon-

kin aikaa ja menestys suomalaisittain loistava. 
Kotimainen RR-kausi käynnistyy 10.–12.6. Alastaron 
Scandinavian Open -osakilpailulla, joka on samalla 
SM-osakilpailu. ➔ 
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➔ Superbike-luokka, joka viime kaudella kär-
si osanottajapulasta, näyttää taas kasvattavan 
osanottajamäärää. Muutama Supersport-kul-
jettaja on vaihtanut luokkaa Superbikeen. Tatu 
Lauslehto, Topi Haarala, Sami Penna ja Henry 
Taipale ovat pois useimmista (ehkä kaikista) 
SM-kisoista. Tämän vuoksi Supersportissa on 
aiempaa vähemmän ennakkoilmoittautuneita 
kuskeja. Helpolla Erkka ei kuitenkaan pääse 
mestaruuttaan uusimaan. Mukana on nopeita 
kuskeja (HelRC:stä ja muualta) ja huhujen mu-
kaan mm. Vesa Kallio ajaa Supersportin SM-
sarjan.

Kerhon omien kuskien määrä on perinteisesti 
ollut suuri Superbiken ja Supersportin B-luo-
kissa, mutta tulevalla kaudella tilanne alkaa 
näyttää samalta myös A-luokissa. Kaksitahti-
luokat ovat kerhossamme huonosti edustettui-
na, 250-kuutioisissa on kaksi kuljettajaa, mutta 
125-kuutioisissa ei yhtään. Molempien luok-
kien osanottajamäärä näyttää ennakkoilmoit-
tautumisten perusteella muutenkin edelleenkin 
huonolta.

Ducati Cup lisää edelleenkin osanottajamääriä 
ja tuo televisioinnin myötä koko lajille lisää nä-
kyvyyttä. Ducati Cup on sekin kerhomme kus-
kien dominoima luokka.

HelRC tukee omia kuskejaan mm. siten, että 
HelRC:n lisenssillä ajavien kuskien ei tarvitse 
maksaa osanottomaksua kerhon omassa SM-
kisassa. Lisäksi kerho tukee alle 18-vuotiaita 
kuljettajia maksamalla heidän puolestaan yh-
den SM-kisan osanottomaksun (siis oman il-
maisen kisan lisäksi).

Sivuvaunuluokka potee osanottajavähyyttä 
SM-sarjassa, mutta HelRC:tä edustava pari 
Tero Manninen - Pekka Kuismanen kiertää 
koko MM-sarjan.

➔HELRC RATATAPAHTUMAT
Olethan muistanut ilmoittautua Jurvan ajolei-
rille 21.–22.5.! Ajoaikaa on tarjolla kolmessa eri 
ryhmässä: katukuskit, nopeat katukuskit ja kil-
vettömät. Radalle pääsee molempina päivinä 
alkaen klo 10.

Hinnat:
• HelRC jäsen: 35e/päivä ja 60e/2 päivää
• HelRC lisenssikuskit: 35e/2 päivää
• Ei jäsenet: 45e/päivä ja 75e/2 päivää

Ilmoittaudu Miialle:
miia.raukko@helrc.com tai 040 705 0157.

Maksu ennakkoon 17.5. mennessä 
kerhon tilille: Nordea 215018-5490.

Jurvan ajoleirin yhteydessä lauantaina klo 16 
pidetään HelRC:n kuljettajien keskinäinen kil-
pailunomainen harjoitus. Kisaan voivat osallis-
tua vain ne, joilla on lisenssi. Kertalisenssejä ei 
myydä. Paikat lähtöruudukossa määräytyvät 
lauantain harjoitusaikojen perusteella. Kaikki 
soolopyöräluokat ajavat samassa lähdössä... 
kuinka käy, selviää Jurvassa. Pyörän tulee 
täyttää normaalit luokituksensa mukaiset mää-
räykset.

Harjoitus pidetään sprinttityylisenä kuuden 
kierroksen kisana. Kisa toimii kauden kenraa-
liharjoituksena sekä kuskeille, että kisajärjeste-
lyihin osallistuville. 

Toinen rataharjoittelumme pidetään Alasta-
rossa 28.5. yhdessä Ducati Club Finlandin 
kanssa lauantaina 28.5. klo 10–16. Tarjolla on 
ajovuoroja sekä katu- että kilpakuskeille. Ta-
pahtumaan pääsevät vain HelRC:n tai DCF:n 
jäsenet. Ajoleirin hinta on 35 euroa.

Ilmoittaudu osoitteessa:
www.ducaticlubfi nland.fi 

Ilmoittautuminen teh dään www-lomakkeella, 
ennakkomaksun tilinumero löytyy lomakkeelta.
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➔UUSI UPEA 
KERHOTAKKI
Uusi kerhotakki on nyt 
vihdoin ja viimein saatavissa! 

Takki on laadukas MP-Asun tuote, joka sopii 
rentoon RR-henkiseen pukeutumiseen. Sitä 
voi hyvin käyttää kesäkelillä jopa kevyenä ajo-
takkina. 

Värinä on tyylikäs musta-harmaa. Takin rinta-
mukseen on brodeerattu HelRC:n logo ja sel-
kään Helsinki Racing Club - Motorcycle roadra-
cing -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 käydä 
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.

Kerholla on tarkoitus tilata lisää takkeja, jos ky-
syntää riittää. 

Vain toimimalla nopeasti varmistat takin 
saamisen jo toukokuun aikana!

Vain  85,-85,-
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Helsinki Racing Club ry 
c/o Miia Raukko, Kärrkullavägen 13, 01120 Västerskog               www.helrc.com

➔UUSI HALLITUS
HelRC:n puheenjohtajana jatkaa 
Juha Ollikainen. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin 
Hannu Tuomainen.

Muut jäsenet ovat:
Hanna Warro, talous
Miia Raukko, sihteeri, jäsenrekisteri
Rabbe Storgårds, ajoleirijärjestelyt
Tapio Nevala, kisajärjestelyt
Mikko Koistinen 
Mika Lumiaho 
Ville Sundberg
Timo Paavilainen
Jarkko Eriksson
Tage Axelsson

Kerhon kunniajäseneksi valittiin Ulf Nylund.

➔TOIMITSIJOITA TARVITAAN 
Kerho järjestää kaksi omaa RR-kisaa ja avus-
taa TMK:ta Scandinavian Open -kisan järjeste-
lyissä. Toimitsijoita siis tarvitaan kaikkiin näihin 
kisoihin. 

Toimitsijahommista kiinnostuneet entiset ja uu-
det ottakaa rohkeasti yhteys Rabbeen, rabbe.
storgards@helr.com (050 598 5762); Tapsaan, 
tapio.nevala@helrc.com (050 566 4567) tai 
Frimanin Juhaan, juha.friman@helrc.com 
(044 329 7397). 

Ellet ole aiemmin ollut toimitsijahommissa, 
mutta olet niistä kiinnostunut, niin ota silti yh-
teys. Koulutus tehtäviin järjestetään ja jokainen 
saa kokemuksensa mukaisia hommia. Tule 
seuraamaan jännittäviä kilpailuja aitiopaikalta! 


