Lappeenrannassa 21.4.2005

Hei motoristit
Kevät tulee kohinalla – on ehkä aikaisessakin. Monet ovat jo aloittaneet
ajokautensa, toiset vielä odottelee. Varovainenkin kannatta olla – hiekkaa on
vielä paljon tiellä. Mutta nauttia pitää.
Kerhon puitteissa pidämme ajokauden avajaiset la 23.4.2005 ajelu, jonka lähtö
kerhotalolta klo 12 + illanviettoa kerholla. Illanvietto klo. 18 alkaen kerholta
grillimakkarat ja salaatit. Muut eväät täytyy tuoda itse.
Saunailtoja vietetään perinteiseen tapaan n. joka toinen torstai – siis tänä
vuonna torstai poiketen tuosta perinteestä. Sinne siis joukolla puhdistautumaan.
Tytöt ensin klo. 18 ja sitten pojat. Alla saunapäivät. Rantasaunaillat ovat noin
joka toinen torstai klo 18.
- 26.5. Kuusiranta Nuijamaalla.
- 9.6. Koskikievari Partakoskella
- 7.7. Koskikievari Partakoskella
- 21.7. Koskikievari Partakoskella
- 4.8. Koskikievari Partakoskella
- 18.8. Kuusiranta Nuijamaalla.
- 1.9. Koskikievari Partakoskella
Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Juhannus aatonaaton ajelu järjestetään
jälleen kuten viimevuonnakin, joko sponsoroituna tai sitten kerhon omana toimintana.
Tästä lähemmin kesäkuussa.
Jäsenmaksun aikakin on taas käsillä. Pankkisiirto on tässä kirjekuoressa. Maksu on
entinen €17,- Vuositarra tulee sitten seuraavassa kerhokirjeessä kesäkuussa, tai sen voi
noutaa toukokuussa kerholta jäsenmaksukuittia vastaan. Jäsenkortti on edelleen se sama
keltainen.
Mp-näyttely, jonka järjestimme tällä kertaa Prisman parkkihallissa meni sekä
näytteilleasettajien että LrMP:n kannalta hyvin. Kävijöitä oli lähes 2000. Näyttelyn
taloudellinen tulos oli hyvä, samoin kuin oheismyynnin tulos –erityisesti kanttiini teki
mukavan tuloksen. Kiitos kaikille talkoolaisille.
Kokoontumisajoihin menemme taas joukolla. Mm. Hymyilevän Motoristin
Kevätpäivä Helsingissä 21.05.2005 on yksi ensimmäisistä kohteista samoin kuin
Linnareissu 27-29.5.2005. Kaikkia kokoontumisajoja (ml. edellä mainitut) varten on
ilmoittautumisvihko kerhon seinällä. Sinne nimi, jos et yksin halua ajella.
Ruosteenpoisto – tällä kertaa radalla - on tänä vuonna Virtasalmella 6.5.
Kiinnostuneet käykööt laittamassa nimensä listaan, joka löytyy ”lupilta”. Paikkoja on
rajoitetusti. Kymmenkunta halukasta mahtuu vielä mukaan.
Willimiesajoon etsimme kokkia. Löytyykö jäsenistöstä tai jäsenten lähipiiristä
ihmistä joka osaa ruokkia n.100 –120 ihmistä. Apuvoimia kyllä on, mutta kuka tietäisi
paljonko esim. suolaa pannaan 100 hengen soppaan? Ilmoittautua voi kerholla. Olisimme
ikuisesti kiitollisia.
Käykäähän ”lupilla” (Osoite: Telakantie 8 Lauritsalassa) tai ainakin
nettisivuillamme (Osoite:http://koti.mbnet.fi/lrmp)
Turvallisia kilometrejä!
Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry.

