LakUA – Jäsentiedote Helmikuu 2022

Tervehdys kaikille jäsenillemme!

Helmikuun jäsentiedote sisältää mm. seuraavia asioita:
Kiitokset toimitsijoille........................................................................................................................................................ 1
Tulevat tapahtumat .......................................................................................................................................................... 2
Toimitsijatehtävät ............................................................................................................................................................. 2
Jäsenmaksutilanne ............................................................................................................................................................ 2
Vehkamaan rata ................................................................................................................................................................ 3
Onneksi olkoon ................................................................................................................................................................. 3
Seuran tiedotus ................................................................................................................................................................. 3

Kiitokset toimitsijoille
Iso Kiitos vielä kerran kaikille, jotka olivat tekemässä Arctic rallia ja Ounasvaaran uutta erikoiskoetta! Päivä oli hauska
ja toimitsijahommat sujuivat erinomaisesti.
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Tulevat tapahtumat

JÄSENTENVÄLISET KILPAILUT
Su 13.3. klo 11.00 alkaen Vehkamaalla. Laittakaa päivä kalentereihinne.
Ilmoittautumiset paikan päällä klo 10.00 – 10.30.
Kodassa kahvia
ja makkaraa
myytävänä.
(Säävaraus)
Jäsenmaksu pitää olla maksettuna, mikäli haluaa osallistua jässäreihin.

Muut tapahtumat
Pe 8.4.2022
La 28.5.2022
La 18.6.2022
La 20.8.2022
Pe 14.10.2022
La 19.11.2022

Kevätkokous (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Varaosaportti JM-kisa Vehkamaalla
SM Crosskart OuluZone
SM Rallicross OuluZone
LakUA Syyskokous
LakUA Pikkujoulut

Toimitsijatehtävät
Lakeuden Ua:lla on tilanne, jossa henkilöt, joilla on toimitsijalisenssit, alkavat ikääntyä ja kaivattaisiin nuorempaa
ikiäluokkaa opettelemaan kilpailujen tekemistä yms. Toimitsijauraa voi lähteä rakentamman vaikka ensin meidän
jäsentenvälisissä kisoissa, sen jälkeen seuramme JM-kisassa toukokuussa. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan toimintaa,
kaikkiin toimitsijatehtäviin perehdytetään perusteellisesti. Esimerkkinä kilpailunjohtajalla voi olla apulainen, joka
lähtee opettelee hommaa. Myös kaikkiin muihin tehtäviin, oli se sitten sihteeri-, ostotarjous-, ratatuomari- tai
ravintolatoiminnat perehdytetään.
HUOM! Varaosaportti JM-kisaa jo kovasti järjestellään. Tällä hetkellä haemme ainakin ratatuomareita ja
maaliinliputtajaa. Mutta jos joku muukin tehtävä kiinnostaa niin ole reippaasti yhteydessä Kari Alataloon.

Jäsenmaksutilanne
Muistutamme vielä kaikkia jäseniämme jäsenmaksun maksusta.
Huomioittehan myös seuraavan AKK:n tiedotuksen:
Paperiset jäsenmaksulaskut on lähetetty maanantaina 31.1.2022. Lähetyksessä on ilmennyt teknisiä ongelmia, jonka
vuoksi osaa seuroista paperiset laskut eivät ole tavoittaneet. Ongelmaa ratkaistaan parhaillaan ja uusintalähetys
suoritetaan tämän viikon aikana. Jäsenmaksulaskun maksaminen KITI-järjestelmässä on mahdollista normaaliin
tapaan.
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Vehkamaan rata
Vehkamaan rallisprint rataa jatkettiin 2020-2021. Työ saatiin päätökseen elokuussa 2021. Rata on nyt 2,7 km pitkä,

Samalla kertaa laajennettin ja parannettiin varikkon pintaa. Kesällä 2022 on vuorossa alueen siistiminen.

Onneksi olkoon

Jääradan ensimmäinen mitali Lakeuden UA:n kuljettajalle
Onnittelut Iikka Anttila jääradan SM-prossista!
(Super Saloon vakioliukuesteet)

Seuran tiedotus
Jäsentiedotteemme lisäksi tietoa seuran tapahtumista löytyy täältä
-
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