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Tämän Racing Newsin mukana sait jäsenmaksutar-
rasi, tai jos olet uusi jäsen sait jäsenkorttisi. Pidä 
kortti mukanasi, sillä todistat ratapäivillä ja kisoihin 
kertalisenssillä osallistuessasi kerhon jäsenyyden. 
Kortilla saat myös yhteistyökumppaneiltamme alen-
nuksia, katso tarkemmat tiedot osoitteesta:
www.helrc.com

Muista tilata kisalisenssisi ajoissa! Lisenssin saami-
nen voi kestää muutaman viikon. Muista myös että 
lisenssin vakuutus on voimassa harjoitteluissa läpi 
vuoden. Hommaa lisenssi ajoissa niin hyödyt siitä 
enemmän.

■ HELRC KEVÄTKOKOUS 11.3.
Kevät lähestyy ja on aika pitää kerhon vuosiko-
kous. Jos tunnet kiinnostusta Suomen suurim-
man Road Racing kerhon toiminnan kehittämi-
seen, niin tervetuloa perjantaina 11.3. Soukan 

Venekerhon paviljongille Espooseen, Soukan-
lahdentie 15 (ajo-ohjeet netistä:  www.soukan-
venekerho.fi ). 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät vuosikokousasiat, mm. valitaan kerhon 
hallitukseen uusia jäseniä pois jäävien tilalle.

Vuosikokoukseen ja kahveille ovat kaikki jä-
senet tervetulleita! Halukkaat voivat jäädä 
kokouksen jälkeen saunomaan Paviljongille. 
5 euron hinnalla tarjolla on pari saunaolutta ja 
pikkupurtavaa!

Ilmoittautuminen kerhon sihteerille Miia Raukolle 
7.3. mennessä sähköpostilla miia.raukko@helrc.
com tai puhelimitse 040 705 0157. Maksu en-
nakkoon kerhon tilille Nordea 215018-5490. 
Laita viitteksi ”Vuosikokous sauna” ja oma ni-
mesi.
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■ HELRC:N KUSKIEN 
KUULUMISIA MP 05 
-MESSUILTA
Kerhon omalla osastolla esillä oli Manninen 
– Kuismanen sivuvaunuparin työväline touko-
kuussa Englannista starttaavaan MM-sarjaan, 
B600 luokan kärkeen tähtäävän Tomi Möttösen 
Honda CBR 600RR kilpuri, sekä Mika Lumi-
ahon Saksasta hankkima Suzuki GSX-R 1000, 
jolla tarkoitus on vakiinnuttaa paikka Superbi-
ke A-luokassa. Mikan pyörästä löytyy uuden 
Nordic Superbike säännön sallimina shifteri, 
paremmat jarrut ym. herkkuja. 

Messuilla ensi kauden kalustoaan esitteli mm. 
Jani Partanen, jolle kelpaa vain ja ainoastaan 
B600-luokan voitto kaudelle 2005 ja tätä silmäl-
läpitäen kuntoharjoittelua aloitellaan kevyesti 
Finlandia hiihdon merkeissä. Joni Hannulalla 
on niinikään tarkoitus piiskata viime kaudel-
la käyttöönotettu Suzuki GSX-R 600 uuden 
pääyhteistyökumppanin siivittämänä mukaan 
saman luokan kärkikamppailuihin. 

Viime kaudella osan kilpailuista väliin jättänyt 
Marko Reinikainen suunnittelee Superbike ka-
luston päivittämistä uuden säännön sallimilla 
virityksillä ja lähtee taistelemaan Suomen mes-
taruudesta runsaasti uusia kuskeja saavaan Su-
perbike luokkaan. Vahvistamattomien huhujen 
mukaan hallitseva Superbike luokan Suomen-
mestari valmistautuu  rakentamalla todellista Hi-
tech kilpuria 750cc Suzukista. Lahden suunnalla 
Supersport kalustoa A- ja B-luokkiin rakentavat 
Toomas Palmi ja Marko Dammert. B600 luokas-

sa aloittaa myös Toomaksen pikkuveli, ajokki-
naan nopeaksi opetettu Yamaha R6.

■ TUTUSTUMISKÄYNTI 
UUTEEN YAMAHA CENTERIIN
Vantaan Yamaha Centerin väki on kutsunut 
kerholaiset tutustumaan toimintaansa lauan-
taina 12.3. klo 15 alkaen. Kahvien lisäksi tarjol-
la on ajovarusteita ja Yamahan kalustoa kautta 
linjan. Yamaha Center on luvannut tehdä mie-
lenkiintoisen varustetarjouksen kaikille paikal-
le saapuneille! Isäntänä toimii Matti Miettinen. 
Yamaha Center löytyy osoitteesta Tuupakantie 
1, Vantaa.

Ilmoittaudu Miialle 7.3. mennessä: 
miia.raukko@helrc.com tai 040 705 0157.

■ KOULUTUSTA 
KILPAILUTOIMINNASTA
Tänäkin vuonna HelRC järjestää koulutusta kil-
pailemisesta kiinnostuneille. Asiaa löytyy niin 
varsinaisesta kilvanajosta, kuin myös mekaani-
kon tehtävistä. Kouluttajina tulee olemaan va-
rikoilta ja radalta tuttuja henkilöitä, kuten Tero 
Kiira, Janne Tervola, Juha Ollikainen ja Ville 
Sundberg.

RR Stara, osa 1
Ensimmäinen koulutus pidetään 15.3 klo 18.30 
alkaen CycleWorldin tiloissa Lauttasaaressa 
osoitteessa Vattuniemenkatu 11. Koulutukses-
sa käsitellään mm. kaluston, välttämättömien 
tarvikkeiden ja työkalujen hankintaa sekä toi-
mintaa kilpailuviikonlopun aikana radalla ja va-
rikolla. Lisäksi käydään läpi lajin kustannuksia.

Ilmoittaudu Miialle 7.3. mennessä:
miia.raukko@helrc.com tai 040 705 0157.

RR Stara, osa 2
Toinen koulutus pidetään 7.4. klo 18 alkaen 
Ducati Clubin kerhotiloissa osoitteessa Viipu-
rinkatu 1, autohalli. Koulutuksessa käsitellään 
kilpurin rakentamista ja alustan säätöä.
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Ilmoittaudu Miialle 31.3 mennessä:
miia.raukko@helrc.com tai 040 705 0157.

Toimitsijakoulutus
6.4. klo 18 järjestetään toimitsijakoulutus ra-
tatuomaritehtävistä kiinnostuneille. Paikka on 
Liikennetoimintakeskus, Tattarisuontie 30-32. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki järjestelytehtä-
viin halukkaat kerholaiset ja miksei myös aloit-
televat kilpakuskit tutustumaan varoituslippui-
hin, lähdönjärjestelyyn ym. kilpailuun liittyviin 
asioihin.
 
Ilmoittaudu Miialle 31.3. mennessä, 
miia.raukko@helrc.com tai 040 705 0157.

Ajoleiri Jurvassa 21.-22.5.
HelRC järjestää Jurvan Botniaringin radalla vii-
konlopun mittaisin ajoleirin, jossa on runsaas-
ti ajovuoroja niin eritasoisille katumotoristeille 
kuin kilpakuljettajillekin. 

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

Ilmoittautudu Miialle 13.5. mennessä: 
miia.raukko@helrc.com tai 040 705 0157. 
Maksu ennakkoon kerhon tilille 
Nordea 215018-5490.

Ajoleiri Alastatossa 28.5.
Pidämme yhdessä Ducati Club Finlandin kans-
sa ratapäivän Alastaron moottoriradalla lau-
antaina 28.5. klo 10-16. Tarjolla on ajovuoroja 
sekä katu- että kilpakuskeille.

Tapahtumaan pääsevät vain HelRC:n tai DCF:n 
jäsenet. Ajoleirin hinta on 35 euroa.

Ilmoittaudu 15.5. mennessä osoitteessa www.
ducaticlubfi nland.fi . Ilmoittautuminen tehdään 
www-lomakkeella, ennakkomaksun tilinumero 
löytyy lomakkeelta.

Ilmoittaudu tapahtumiin ajoissa, paikkoja on ra-
joitetusti. Ilmoittautumisesi vahvistuu kun olet 
suorittanut osallistumismaksun ilmoitetulle tilille.

■ KRISTIAN KAASILLA UUSIA 
SUUNNITELMIA
Kristian Kaas, entinen MM-tason RR-kuljettaja 
ja Eurosportin MotoGP-selostaja, on ryhtynyt 
tuomaan maahan Blata-minimotoja, joilla on 
kilpailtu jo pitkään menestyksellisesti EM-sar-
jassa.  Myöhemmin valikoima laajenee mopoil-
la, skoottereilla ja moottoripyörillä.

Blata tuo lisäväriä myös MotoGP-sarjaan tälle 
kaudelle, se valmistaa uuden 990cc V-6 moot-
torisen kilpapyörän MotoGP:n WCM-teamille.

Lisätietoja minimotoilusta saat Kristianilta, 
(09) 7552 1246 tai www.fi nnmoto.fi 

■ MINIMOTO AJOLEIRI
Minimotoihin keskittynyt Jakamara Racing 
Club järjestää Jämsän Haaralankankaan Kar-
ting radalla Minimoto tapahtuman 13.-17.7. Vii-
konlopun aikana ajetaan Minimotojen Suomen 
Cup -osakilpailu ja sitä ennen on mahdollista 
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Helsinki Racing Club ry 
c/o Miia Raukko, Kärkullavägen 13, 01120 Västerskog               www.helrc.com

osallistua kolmen päivän mittaiselle ajoleirille, 
jonka yhteydessä järjestetään opastusta lajin 
aloittelijoille, sekä esitellään lajia kaikille kiin-
nostuneille. 

Lisätiedot tapahtumasta löydät Jakamaran 
nettisivulta: www.jakamara.com

■ SCANDINAVIAN OPEN 2005
Sacndinavian Open -sarjan kilpailut pidetään 
seuraavasti:
21.–22.5. Tanska / Jyllandsring
28.–29.5. Ruotsi / Falkenberg
11.–12.6. Suomi / Alastaro
30.–31.7. Ruotsi / Karlskoga
27.–28.8. Norja / Våler
10.–11.9. Ruotsi / Karlskoga

■ EESTIN 
KILPAILUKALENTERI 2005
Eestin avoin mestaruussarja alkaa jo touko-
kuussa, joten olisiko tässä ideaa alkukauden 
harjoitteluun ja testaukseen? Yksi osakilpailu 
ajetaan Kemoran SM-osakilpailun yhteydessä, 
joten nyt Eestin sarjan kiertäminen on aiempaa 
helpompaa. Näiden kisojen lisäksi etelänaapu-
rissa ajetaan muutamia muita avoimia kisoja.

14.–15.5. Riika/Latvia 
  Eestin ja Baltian Avoimet
4.6.  Kalevin Suurajot/Tallinna 
  Eestin avoimet
11.–12.6. Linnaring/Tallinna                 
  Eestin avoimet 
  (ainoastaan  SB/ SS)
23.–24.6. Pärnu Ring/Pärnu
  Eestin avoimet
9.–10.7. Kemora/Suomi
  Eestin avoimet 
  (SM-kisojen yhteydessä)
13.–14.8. Pärnu Ring/Pärnu
  Eestin avoimet

Lisätiedot ja ilmoittautumiset netistä: 
www.msport.ee tai soita Pekka Parkkoselle
+372 6519 300 tai meilaa 
pekka.parkkonen@kgk.ee

■ ENDURANCE 
WORLD CHAMPION

SRRA kauden päättäjäisissä Messilässä kuul-
tiin hurjia suunnitelmia suuren maailman en-
durance kisoihin osallistumisesta, joten tässä 
tiedoksi MM-sarjan kalenteri. Nähtäväksi jää 
onko mukana osallistujia myös Suomesta. Li-
sätietoa osoitteesta www.fi m.ch

27.–28.3. Hollanti / Assen (500 km)
21.–22.5. Espanja / Albacete (8 tuntia.)
30.–31.7. Japani / Suzuka (8 tuntia.)
13.–14.8. Saksa / Oschersleben (24 tuntia)
24.–25.9. Italia / Vallelunga (200 mailia)


