KERHOKIRJE 1/2013
-------------------------------Hei kaikki LrMP jäsenet !
Toivon mukaan kevät etenee mahdollisimman sukkelasti , jotta päästäisiin harrastuksemme pariin oikein ajelulenkkien muodossa.
Mennyt vuosi 2012 oli kerhomme toiminnassa varsin vireää, varsinkin crossi harrastajien keskuudessa.
Vuosikokous oli 07.03.2013 ja tupa oli täynnä porukkaa. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Pekka Suomalainen,
Jari Homanen, Tommi Laine ja Tomi Hartikainen. Puheenjohtajana jatkaa Tapio Tolonen.
Varapuheenjohtajaksi uusi hallitus valitsi Maarit Mäkisen. Vuosikokouksessa todettiin kerhon talouden olevan vakaalla pohjalla.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan:.25 €/aikuisjäsen ja perhejäsenyys 65 €.
MP-retki järjestetään 11.05.2013 Puumalan Niinisaareen (matka isäntänä toimii Raimo Martikainen). Ennakko-ilmoittautumiset
30.04.2013 mennessä kerhollemme, KoneSunille tai Kone Koskimieheen. Matkan hinta 20 €/kypärä.Tarkempi ohjelma löytyy
kerhomme kotisivuilta (toimintasivu). Mielenkiintoinen reissu varmasti joten lähdetään suurella joukolla matkaan!
Ajokauden avajaiset pidetään 27.04.2013. Lähtö kerhon edestä klo 12.00, ajelulenkki noin 1,5 h ja illalla klo 18.00 sauna ja pientä
purtavaa kerholla.
Ruosteenpoisto koulutus järjestetään 18.05.2013. (Tarkemmat tiedot kerhon toimintasivuilla).
Saunailtoja järjestetään kesän aikana entiseen malliin ja mahdollisesti muita yhteisiä ajoreissuja. (Seurailkaa kerhon kotisivujen
infoja).
Motocross toiminnan viriämisen myötä olemme saaneet kerhoomme nuoria uusia jäseniä ja myös muutama varttuneempi
matkamotoristi on löytänyt kivan yhteisömme.
Muukon rataa kehitettiin edelleen ja kesällä 2012 sinne asennettiin kastelujärjestelmä, johon Lappeenrannan kaupunki osallistui
merkittävällä taloudellisella panoksella. Crossi -jaosto keräsi itsenäisesti radan käyttömaksuilla, erilaisilla talkoojutuilla,
mainostuloilla sekä hankkimillaan maansiirtokoneiden käytön lahjoituksilla loput investoinnin kuluista. Suurkiitos kaikille
talkoolaisille ja maansiirtokalustoa lainaleille henkilöille. Tulevalla kaudella 2013 radan kehittämistä jatketaan ja aktiivista
talkoohenkeä on näkyvissä. Kaiken kaikkiaan kotikaupunkimme päättäjät ovat olleet hyvin myötämielisiä Muukon radan
kehittämiselle ja siitä suuri kiitos heille kaikille asioihin vaikuttaneille.
Muukon crossi -rataa on herätetty henkiin jo parin kuluneen vuoden ajan! Vuoden 2012 kohokohtana juhlittiin kun kastelualtaan
kuoppa saatiin kaivettua ja pressut leviteltyä sekä kastelujärjestelmän runkolinja saatiin vedettyä radanvarteen. Aktiivista
jäsentoimintaa kaudella 2012, Muukossa on ollut crossi -koulu ja -valmennukset sekä sarjacrossit. Se mitä oli viimevuonna on
vasta alkua tälle vuodelle !
Jatkossakin Muukossa järjestetään tulevan kesän aikana erilaisia koulutus ja ajoharjoittelu tapahtumia.
Esim. Helatorstaina 9.5. 0n kauden ensimmäinen valmennusleiri Muukon hiekkadyyneillä tai kurakossa.
Crossi -koulu aloittaa toisen toimintakautensa maanantaina 13.5 klo 18.00.Lisä infoa Facebookissa ja kerhon sivuilla.
Sarjacrosseja ajetaan taas kaudella 2013 keskiviikko iltaisin klo.18.00, 15.5., 12.6., 10.7., 14.8. ja 11.9.
Talkoot on koko kesän ajan suunniteltu pidettäväksi joka maanantai,sillä puuhaa riittää ennen syksyn huipentumaa.
SM-MOTOCROSS ajetaan Muukossa 21 - 22.9.2013. Silloin Suomen huiput ottavat mittaa toisistaan. Motocross –luokissa ja
lisäksi ajetaan sivuvaunujen sekä mönkijöiden osakilpailu, joten kaikille riittää nähtävää ja kuultavaa !
Kauden huipentuma otetaan avosylin vastaan, kun rata on saatu talkoilla viimeisen päälle laitettua ja varikolla kuhisee paljon
väkeä ihastelemassa crossin huumaa!
Olethan mukana sillä sinua tarvitaan...
Kerhoillat ovat perinteiseen tapaan viikottain torstaisin klo 18.00-20.00. Kaikkien muidenkin tapahtumien ja niiden ajankohdat
löytyvät kerhomme kotisivuilta sitä mukaan kun niitä sovitaan järjestettäväksi.
Kerhon toiminnasta ja kerholaisille kohdennetuista tapahtumista/informaatiosta kuluvana vuonna on sovittu tiedotettavan
seuraavasti: .KoneSuni lähettää tekstiviesti informaation erilaisista tapahtumista, esim yöttämän-yön ajoista, teemapäivistä,
viikottaisista ajoreissuista jne. Niitä kerhomme jäseniä, jotka EIVÄT HALUA että heidän puhelinnumero luovutetaan tähän
informaatio tarkoitukseen pyydetään lähettämään siitä tieto 22.04.2013 mennessä puheenjohtajan s.postiin .
tapio.tolonen@eurokronstadt.com
Toivomme kerholaisten lähettävän palautetta sekä monipuolisia kerhomme kehittämisideoita/ajatuksia ym. .kerhon s.postiin.
TERVETULOA kaikki kerholaiset aktiivisesti toimintaamme mukaan!!
Turvallista ajokautta 2013 !
Terv.LrMP Hallitus/puh.joht

