Jäsenkirje 1/2018
Tervehdys Sastamalan Autourheilijoiden jäsen!
Kiitos menneestä vuodesta kaikille jäsenille.
Viime vuonna tehtiin paljon seura-avustustyötä rallin, rallisprintin ja jokkiksen kisoissa, iso kiitos
kaikille toimitsijoille!
Jäseniltoja pidettiin 3 ja jatkoa on luvassa myös tänäkin vuonna. Jäseniltoihin ja muuhun
seuratoimintaan kaivataan lisää aktiivijäseniä, tulethan mukaan!
********************************************************************************
Kilpailurintamalla saavutettiin taas vuonna 2017 merkittäviä tuloksia mm. Henri Haapamäki uusi
Rallicross SM Hopean SRC-luokassa, Lauri Joona ja Juha Saarela voittivat rallin Suomi Cupin, Lauri
Joona voitti rallisprintin Suomi Cupin ja Ratakuorma-autoilussa Sulo Koivuniemi saavutti
Ratakuorma-autoilun kansallisen sarjan mestaruuden. Crosskart 85cc sarjassa aloitti vuonna 2017
Aleksi Kiikala ja oli hienosti toinen. Jokamiesluokassa Kalle Innanmaa oli kardaanikunkussa 2.
Lisäksi seuran edustusta kisoissa nähtiin mm. rallisprintissä ja driftingissä.
********************************************************************************
Seurallamme on tänäkin vuonna paljon ohjelmaa:
Isona ponnistuksena on Enset SM-Ralli 31.8.-1.9.2018 mikä tänäkin vuonna järjestetään yhdessä
Huittisten Urheiluautoilijoiden kanssa. Kilpailun järjestäminen vaatii satoja toimitsijoita ja
vapaaehtoisia, joten mikäli et vielä ole mukana niin paikkoja on vielä paljon jaossa :) Lisätietoja Jari
Tuomisto p. 0500 901 906 tai Tanja Tuomisto 040 5689 205, www.ensetralli.fi
Osallistumme myös Länsi-Suomen alueen seurojen yhteisesti järjestämään asfalttirallin
tekemiseen helatorstaina 10.5.18. Kilpailukeskus sijaitsee Laitilassa ja erikoiskokeet Laitilan ja
Uudenkaupungin alueella, lisätietoja tulossa, olkaahan kuulolla.
********************************************************************************
Ekon jääradalle on anottu ja saatu lupa harjoittelua varten. Jäärata on avoinna 31.3.18 asti arkisin
ma-pe klo 10-18 ja la-su klo 12-18. Rataa pidetään avoinna jäätilanteen salliessa.
********************************************************************************
Jäseniltoja jatketaan, seuraa ilmoittelua nettisivuilla, facebookissa ja tekstiviesti-ilmoittelusta,
seuraava jäsenilta 15.4.2018 kevätkokouksen jälkeen. Aiheena toimitsijalisenssihakemukset, mikäli
lisenssisi on umpeutumassa tai sinulla on kiinnostusta toimitsijalisenssin hankkimiseen, tule
paikalle tai ota yhteyttä hallituksen jäseniin.
********************************************************************************
Välimäen tilalla peltoendurance-tapahtuma kelien salliessa.
Tarkemmat tiedot www.valimaentila.com.
********************************************************************************

Vapputapahtuma ti 1.5.2018
Sastamalan Autourheilijoilla on vappuna jälleen käytössä pikkutori, jossa jäsenistö voi esitellä
kilpailukalustoaan. Jos tiedät tai itselläsi on näyttelykelpoista kalustoa, ota yhteyttä hallituksen
jäseniin 15.4. mennessä. Hoidamme alueella myös makkara- ja lätynmyyntiä.
********************************************************************************
Olemme lupautuneet avustamaan muita seuroja ainakin seuraavissa kilpailuissa
12.5.
20.5.
26.5.
27.5.
16.-17.6.
13.-14.7.
25.8.
23.9.
28.-29.9.
6.10.

Huittisten Laatupalvelu JM
Kankaanpään asfaltti-sprint
Kaasujalka-ralli
Äetsä JM
Future -rallisprint
Autoglym-ralli
Oili Jalonen JSM -ralli
JHS-Kuljetus -rallisprint
Teijo Talot SM -ralli
Rantaralli

HuiUA
KankUA
RaisUA
ÄetUA
NokUA
PR-Racing
TMS
HämUA
TUA/SaloUA
NASU

********************************************************************************
Seuraa ajankohtaisia asioita nettisivuilta www.sastamalanau.fi ja facebook-sivuilta. Lisäksi
jatkamme tekstiviesti- ja sähköpostitiedottamista joten ilmoitathan mikäli puhelinnumerosi tai
sähköpostiosoitteesi muuttuu tanja.tuomisto@hotmail.fi tai muutat ne itse Kiti:ssä
********************************************************************************

Terveisin SAU:n hallitus

