Lappeenrannassa 27.5.2004

Morjens!
Aurinko paistaa, linnut laulaa ja moottoripyörä kiiltelee. Ajokausi on hurahtanut
mukavasti käyntiin. Savonlinnan Linnareissu on jo takanapäin ja vielä monta mukavaa
reissua edessäpäin…
Sinä, joka olet kiltisti maksanut jäsenmaksun määräpäivään mennessä, saat tämän kirjeen
mukana uuden jäsenkorttisi (jos et ole jo kerholla käydessäsi korttia saanut). Käytämme
tätä samaa korttia myös tulevina vuosina ja jatkossa saat uuden vuositarran liimattavaksi
korttiin. Jos olet vasta lähiaikoina liittynyt kerhoon, on sinun korttisi vielä painossa ja
saat sen postilla myöhemmin. Voi sitä onnetonta, joka on unohtanut jäsenmaksun ei ole
korttia kuoressa. Maksamalla jäsenmaksusi välittömästi, saat korttisi vielä ennen
aurinkoisinta ajokautta. Toimi nopeasti, sillä kortillahan saa erilaisia etuuksia, joista saat
enemmän lisätietoja Smoton ja SML:n nettisivuilta osoitteista: http://www.smoto.fi/ ja
http://www.moottoriliitto.fi/
Willimiesajo 2004 pidetään 4.-6.6.2004 Savitaipaleella, Pöksänlahden Leirikeskuksessa.
Tervetuloa !
Yhteisajelu ja tapaaminen Savonlinnan Motoristien kanssa ke 9.6.2004 Puumalan Satama
Cafessa. Lähdetään kerholta klo 18.00 ja huristellaan kauniista maisemista nauttien
Puumalaan. Kahvitellaan ja jutellaan mukavia savolaisten kanssa ja palataan kotiin.
Kaikki joukolla mukaan!
Kesäiset saunaillat aloitetaan 15.6.2004 joka toinen tiistai klo 18.00.
Saunaillat Partakosken Koskikievarissa: 15.6, 29.6, 27.7, 10.8, 24.8. ja
sauna Nuijamaan Kuusirannassa: 13.7.
Yöttömän Yön ajelu järjestetään yhdessä KoneKoskimiehen kanssa to 24.6.2004.
Kokoontuminen KoneKoskimiehen pihalla klo 19.30. Hypätään pyörien selkään ja
tehdään pikkulenkki, jonka jälkeen palataan takaisin KoneKoskimieheen (n. klo 22),
jossa pientä tarjoilua ja mahdollisuus ostaa moottoripyörävarusteita ”kerho” –hinnoin.
Tilaisuus loppuu n. klo 23 -24. Ilmoitathan tulostasi 18.6.2004 mennessä kerholla
olevaan listaan tai Pekka Kinnuselle puh. 0400 – 578 236. Tarjoilun vuoksi
ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä !!!!

Edellä mainituista tapahtumista löydät lisätietoja kerhon nettisivuilta
http://koti.mbnet.fi/lrmp/
Tänäkin kesänä järjestetään paljon kokoontumisajoja ympäri Suomen ja ainakin
seuraaviin kokoontumisajoihin kerhomme jäseniä osallistuu (toivottavasti
runsaslukuisina!):
18. – 20.6.2004

24. – 27.6.2004
2. – 4.7.2004
9. – 11.7.2004
30.7 – 1.8.2004
6. – 8.8.2004
13. - 15.8.2004
20. – 22.8.2004

Koitere Custom, Ilomantsi Lomakeskus Ruhkaranta (nimestään
huolimatta kaikenmalliset ja –merkkiset pyörät tervetulleita. Viime
vuonna saatiin suurimman kerhon palkinto, joten kaikki joukolla
mukaan!)
Kokkoontumisajo XII, Suolahti Lomakeskus Hankala (
”perinteinen juhannuskarkelo”, osallistujia yli 1000 henkeä)
Ilves- Meeting, Loppi Räyskälän Leirikeskus (Jokioisten MP:n
järjestämä kokoontumisajo, tämän vuotinen ralli on jo
järjestyksessään 22.)
Saaristoralli 2004, Sauvo Ahtelan Leirikeskus (lisätietoja
www.tump.fi)
Rottaralli, Ristiina Löydön kartano (railakasta menoa noin 1000
motoristin voimin www.mcroadrats.com/rottaralli.htm )
Ponutaival, Kesälahti Karjalan Kievari (Kitee MC:n järjestämä
”kokkari”, jossa Lappeenrannasta on ollut HIRVEÄSTI
osallistujia, toivottavasti myös tänä vuonna)
Sudenajo 2004, Lieksa Timitranniemi Camping ( saatiin viime
vuonna suurimman kerhon pysti, eiköhän tänä vuonna tehdä
samoin!!!??)
Yyteri-Meeting, Pori Yyteri Camping (Konepyöräklubin
isännöimä kokoontumisajo)

Kerholla on rallivihko, johon voi merkitä nimensä mahdollisia yhteislähtöjä varten.
Kokoontumisajoihin yhteislähtöjä mietitään aina kerhoilloissa torstaisin klo 18.00, joten
silloin ”kärppänä” kerholle!
Hyväntekeväisyysajo on suunnitteilla pidettäväksi 21.8.2004. Alustavasti on suunniteltu,
että ajelutetaan lapsia. Tähän tarvitaan noin kymmenen kokenutta kuskia ja pyörää,
pyörät mielellään ”sissybarillisia”. Lisätietoja seuraavassa kerhokirjeessä.
Turvallisia ajokilometrejä!

