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UUSI KAUSI LÄHTEE...

...käyntiin nopeammin kuin uskotkaan. MP-messut 
on jo ovella ja ennenkuin huomaakaan, talvi taittuu 
kevääksi. Pistäkäähän kalustoa kuntoon, että 
ollaan iskussa kevätauringon kuivatessa radat ja 
tiet. 

HelRC järjestää kaudella 2005 toimintaa tuttuun 
tapaan ja kerhon kuskeilta on lupa odottaa hyvää 
menestystä tulevalla kisakaudella. Toivon mukaan 
toimintaan tulee myös tänä vuonna mukaan uusia, 
innokkaita ja taitavia kisa- ja katukuskeja sekä 
toimitsijoita!

Seuraa kerhon tiedotteita ja pysy hommassa 
mukana!

Terveisin
Juha Ollikainen, pj
Helsinki Racing Club 

■ JÄSENMAKSU 
KAUDELLE 2005
Jäsenmaksukausi on tästä eteenpäin kalenteri-
vuosi eli 1.1.–31.12. Jäsenmaksun suuruus on 
20 euroa varsinaiselta jäseneltä, perhejäsenil-
tä ja nuorisojäseniltä 10 euroa. Perhejäsen on 
täysvaltainen jäsen, mutta hänelle ei erikseen 
lähetetä kerhon postia. Perhejäseneksi voi liit-
tyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa talo-
udessa asuva. Nuorisojäsen on sellainen, joka 
ei täytä ko. vuonna vielä 16 vuotta.  

Jäsenmaksu maksetaan kerhon tilille Nordea 
215018-5490. Kirjoita viestikenttään:
HelRC jäsenmaksu 2005
Koko nimesi ja syntymäaikasi
Katuosoitteesi
Sähköpostiosoitteesi
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Muista myös perhejäsenen tiedot. Maksa jä-
senmaksusi 31.1.2005 mennessä. Postitam-
me jäsenkorttisi/vuositarran helmikuussa.

Jos osoitetietosi muuttuvat, meilaa uudet tie-
dot osoitteeseen jasenhakemus@helrc.com

Racing News lähetetään sähköpostitse kaikil-
le jäsenille jotka ovat meiliosoitteensa ilmoit-
taneet. Perinteinen posti saapuu valitettavasti 
aina pienellä viiveellä (ja Racing News musta-
valkoisena).
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■ KULJETTAJALISENSSIT 
KAUDELLE 2005
Koska jäsenmaksukausi on nyt kalenterivuosi, 
lisenssien saaminen alkukauden kelkka-, mo-
tocross- ja jääratakisoihin helpottuu niin kil-
pailijoille kuin kerhon toimihenkilöillekin. Jos 
siis tarvitset lisenssin heti vuoden alusta, niin 
hoida jäsenmaksusi kerhon tilille ja ota yhteyt-
tä kerhon sihteeriin. Viime vuonna kokokauden 
lisenssillä ajaneille HelRC:n kuskeille postite-
taan esitäytetyt lisenssi-kaavakkeet aiempien 
vuosien tapaan hyvissä ajoin ennen RR-kau-
den alkua. Jos suunnittelet ajavasi kertalisens-
sillä kilpailuja, huolehdi silti jäsenmaksusta 
hyvissä ajoin, jotta saat jäsenkortin jolla voit 
kilpailupaikalla todistaa kertalisenssin saantiin 
vaadittavan jäsenyyden. 

Sihteerin yhteystiedot:  miia.raukko@helrc.com 
tai 040 705 0157

■ MP 05 -MESSUT
Kerholla on tuttuun tapaan oma osasto 4.–6.2. 
pidettävillä MP 05 -messuilla. Messujen val-
mistelut ja road racing toiminnan asiantunteva 
esittely osastollamme vaativat kovasti talkoo-
ponnisteluja ja vapaaehtoisille löytyy hommia. 
Ennakkovalmisteluissa apuaan tarjoavat voivat 
ottaa yhteyttä Juha Ollikaiseen, osastopäivys-
tysvuorojen jaosta vastaa Ville Sundberg.

Yhteystiedot: 
juha.ollikainen@helrc.com tai 040 507 6804 
ville.sundberg@helrc.com tai 0400 777 711
 

■ KOULUTUSTA TARJOLLA
Järjestämme jäsenille maalis-huhtikuun aikana 
koulutusta. 

RR-stara koulutuksessa käydään läpi kilpailu- 
ja varikkotoimintaan liittyviä olennaisia käytän-
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nön asioita sekä kilpailemisen aloittamiseen 
liittyviä kalusto-, varuste ja kustannuskysy-
myksiä.

Kilpailujen toimitsijatehtävistä kiinnostuneille 
järjestetään ratatuomarikurssi.

Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan koulutus-
paikkojen varmistuttua Racing Newsissä ja 
www.helrc.com sivuilla.
 

■ HELRC:N AJOLEIRIT
Järjestämme tänä vuonna kaksi ajoleiriä. 
Kummassakin tapahtumassa on vuoroja sekä 
kisa- että katukuskeille. Halukkaille näytetään 
ajolinjoja ja annetaan ajovinkkejä. Paikalla ra-
tatuomarit, lääkäri ja ambulanssi, kuten asiaan 
kuuluu. Ilmoitamme keväämmällä tarkat ajan-
kohdat, hinnat ja ennakkoilmoittautumisosoit-
teet.

Päivämäärät ja paikat ovat:
21.–22.5. Jurva Botniaring HelRC
28.5. Alastaro Circuit HelRC ja DCF

Lisäksi SML järjestää ajoleirin kisa- tai kertali-
senssin omaaville RR -kuljettajille:
14.–15.5. Jurva Botniaring SML
 

■ RR KISAKALENTERI
SM KILPAILUT:
Ja heti ajoleirien jälkeen alkaa tositoimet kilpa-
radoilla:
11.–12.06.05 SM/SO Alastaro TMK 
18.–19.06.05 SM Motopark  IMK
2.–3.07.05 SM Jurva KuMaMo
9.–10.07.05 SM Kemora     JMU
13.–14.08.05 SM Räyskälä RiMPKK 
20.–21.08.05 SM Motopark HelRC

HelRC 200 Miles ENDURANCE 23.7.05
Helsinki Racing Club järjestää kaudella 2005 jo 
kolmannen kerran peräkkäin HelRC 200 Miles 
endurance kilpailun. Tapahtuma on kerännyt 
vuosittain samalla viivalle niin kotimaan tämän 

hetken kärkikuskeja, vanhoja veteraaneja, kuin 
uusia tulokkaitakin. Taistelu tullaan käymään 
Superbike ja Supersport luokan kilpureilla, 
kummassakin erikseen A ja B luokan kuljet-
tajien kesken. Kussakin pyöräkunnassa on 2-
3 kuljettajaa ja lähes 100 kierroksen kisassa 
tullaan näkemään vauhdikasta toimintaa niin 
radalla, kuin varikollakin. Kestävyyskilpailu on 
koko ajan kasvattanut suosiotaan niin kilpaili-
joiden kuin katsojienkin piirissä. 

Viime kesänä kokonaiskilpailun ja Superbike-
luokan voitto meni TMK:n parille Erkka Kor-
piaho / Tapio Hietanen ja tiukassa kilpailussa 
kakkossijan pokkasivat Harri Maikola / Mika 
Strömberg alle minuutin voittajille jääneinä. 
Supersporttien nopeinta vauhtia pitivät van-
hat herrat John Tuuli / Ari Lampinen. Mukaan 
kilpailuun starttasi yhteensä 25 pyöräkuntaa, 
joista ainoastaan 3 joutui jättämään leikin kes-
ken. 

Tänä vuonna HelRC 200 Miles endurance jär-
jestetään 23.7. Motoparkin radalla.

SCANDINAVIAN OPEN
www.scandinavianopen.com

EESTIN/BALTIAN KISOJA
www.msport.ee   
 

■ SRRA – KAUDEN 
PÄÄTTÄJÄISET
Ajajayhdistyksen vuotuinen kauden päätös-
tilaisuus ja Moottoriliiton RR -lajiparlament-
ti pidettiin tänä vuonna Hollolan Messilässä.  
SRRA:n hallituksen uudeksi puheenjohtajak-
si Juha Bernerin tilalle valittiin Nina Mönkkö-
nen ja hallitukseen uusiksi jäseniksi HelRC:stä 
Sami Myllys, Timo Paavilainen, Petri Rämö ja 
Ville Sundberg.  Hallituksessa jatkavat myös 
Marko Reinikainen ja Timo Lepola. SRRA pal-
kitsi HelRC:n Tommy Anderssonin vuoden RR 
-tiedottaja palkinnolla. 

SML lajiparlamentissa julkistettiin Superbike-
luokkaan uudet yhteispohjoismaalaiset sään-
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Helsinki Racing Club ry 
c/o Miia Raukko, Kärkullavägen 13, 01120 Västerskog               www.helrc.com

nöt, sekä keskusteltiin kovasti kahden Super-
bike ja Supersport lähdön ajamisesta samana 
kisaviikonloppuna. Lisäksi kisakuljettajilta toi-
vottiin panostusta varikon viihtyvyyteen ja tur-
vallisuuteen. Sähkön saannin takaamiseksi on 
kaasulämmittimien käyttöä asuntovaunuissa 
lisättävä, varikkonopeudet on pidettävät alhai-
sina niin kisapyörillä kuin varikkomopoillakin, 
lisäksi toivottiin parannusta yleiseen siistey-
teen varikoilla. 

■ HELRC:N PALKITSEMAT 
KERHOLAISET
HelRC:n hallitus jakoi syyskokouksen yhtey-
dessä tunnustuspalkinnot seuraaville ansioitu-
neille jäsenille:

Vuoden Rookie: 
Petri Rämö 
(Road Racing, SuperSport B600 3. sija)

Vuoden Kuljettaja: 
Kari Ollilainen 
(Drag Racing, Super Gas Bike SM 2.)

Vuoden Toimitsijat: 
Jarkko ja Sanna Eriksson

Onnea palkituille ja tsemppiä kaudelle 2005!

■ AJAJALUOKITUKSIA
SML:n Road Racing -lajiryhmä on nostanut 
seuraavat ajajat A-luokkaan kaudelle 2005:

B600 SB B
Valma Timo, RaMK Lumiaho Mika, HelRC

Boman Johan, J-PMK Strömberg Mika, HelRC

Rämö Petri, HelRC Visuri Markku, OMK

Palmi Toomas, HelRC Wendelin Marko, TMK

Ruohisto Juha, HelRC Uskola Jussi, HelRC

Onnea kaikille A-luokkaan nousseille! Hienoa 
nähdä suuri määrä HelRC:n kuskeja tällä listalla.
 

■ SUPERBIKE – SÄÄNNÖT 
KAUDELLE 2005
Scandinavian Open kisoissa käytettävät Nordic 
Superbike sääntöjen tekniset määräykset va-
pautuvat tulevalle kaudelle ja myös kotimainen 
Superbike-luokka ajetaan näillä uusilla sään-
nöillä. Uusien sääntöjen mukaan mm. vantei-
den ei tarvitse enää olla alkuperäiset, kunhan 
mitat eivät muutu (komposiitti-materiaalit ovat 
kuitenkin kiellettyjä). Jarrupääsylinterin ja jarru-
levyt saa vaihtaa. Moottorinohjausboksin saa 
vaihtaa, shifterin saa asentaa yms. Ruotsin-
kielistä infoa säännöistä ja Scandinavian Open 
sarjasta löytyy jatkossa osoitteesta 
www.scandinavianopen.com
 

■ SMOTO – EDUT HELRC:N 
JÄSENILLE
HelRC on Suomen Motoristit ry:n eli SMOTO:
n jäsenkerho. Kaikki SMOTOn edut ovat myös 
HelRC:n jäsenien käytettävissä, jäsenkortin 
esittämällä. Erilaisia alennuksia on saatavissa 
mm. moottoripyörien tarvikkeista, varaosista, 
huolloista ja säilytyksestä, ajovarusteista, lai-
vamatkoista, lehdistä, kirjoista yms. Tutustu
etuihin netissä, www.smoto.fi 

MUISTA MYÖS MUUT KERHOEDUT
Tarkista www.helrc.com:sta kaikki jäsenetusi!

Vuoden Kuljettaja
Kari Ollilainen


