
”Puolivuosikatsaus”
 

Lyhyt ja vähäluminen talvi tuli ja meni. TalviEndurance 
jäi tältä kaudelta ajamatt a, mutt a toivott avasti  ensi 
vuonna saisimme paremmat olosuhteet kilpailujen 
järjestämiseen.

Seuramme täytti   maaliskuussa pyöreät 40-vuott a, 
jota juhlistetti  in Kotkan Seurahuoneen Banketi ssa yli 
50 hengen voimin. Juhlassa palkitti  in samalla akti ivisia 
toimitsijoita ja menestyneitä kilpailijoita AKK:n 
ansiomerkein.

Toukokuun alussa seuramme oli esitt elemässä 
toimintaamme ja kilpakalustoamme Lahden Classic 
Motorshowssa. Osastollamme riitti   todella paljon 
kiinnostuneita ja utelijoita messukävijöitä. 

Toukokuun loppupuolella ajetti  in perinteinen 
Rospuutt o-JM. Kilpailu sujui mallikkaasti ; keli suosi, 
ilmoitt autumisia oli lähes sata ja ostotarjouksiakin tehti in 
kiitett ävä määrä.

Seuraava järjestett ävä kilpailu on elokuun 23. päivä 
ajett ava KaakkoisRalli (www.kaakkoisralli.net). Myös tänne 
tarvitaan seuran jäsenten apua, jott a kilpailu saadaan 
vietyä mallikkaasti  läpi.

Elokuun lopussa KotkaUA:n Murska-Arska Team 
(www.murska-arska.arkku.net, www.facebook/
murskaarskateam) kilpailee jälleen Suomen 
mestaruudesta, kun Karstulassa ajetaan JM SM Liigafi naali 
(jmsmliiga.karstua.fi ).

Seuran uudistetut koti sivut löytyvät osoitt eesta 
www.kotkaua.net ja käykää samalla tykkäämässä myös 
Facebook-sivuistamme osoitt eessa www.facebook.com/
KotkaUA.

Toivotan kaikille oikein hyvää kesän jatkoa.
 

Toni Thorström
Puheenjohtaja

VAUHTIPOSTI
seuratiedote 1/14   7.7.2014

VAUHTIPOSTI ja muu tiedotus
 
  - postailuilla jäsenten sähköposteihin
  - jäsenkirjeillä niille, joilla ei sähköpostia
  + seuran kotisivulla www.kotkaua.net

ILMOITA SP-OSOITTEESI seura@kotkaua.net,
jos sait tämän tiedotteen “etanapostissa”!
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KotkaUAn 40-v juhlissa palkitut

AKK:n kilpailijamerkit: Keijo Ahonen (pronssi), Antti   Horto (pronssi), Ari-
Pekka Häkkinen (pronssi), Pasi Silventoinen (pronssi), Jukka Turpeinen 
(hopea) ja Jani Turunen (pronssi). Lisäksi pronssiset kilpailijamerkit saivat 
Juha ja Jussi Ihalainen, Juha Karkia, Lauri Liedes ja Jaakko Turpeinen.

AKK:n toimitsijamerkit: Seppo Pelkola (pronssi), Erkki Immonen (pronssi), 
Timi Rokka (pronssi), Kari Alanko (pronssi), Sakari Arvila (pronssi), Jarmo 
Karhu (hopea), Mauri Lajunen (pronssi), Ari Liljeqvist (hopea) ja Toni Thor-
ström (pronssi). Lisäksi pronssisen toimitsijamerkin sai Sanna Pelkonen.

KotkaUA:n osasto Lahden Classic Motorshowssa 3. ja 4. toukokuuta.

Pett er Solberg kävi testaamassa Kotkan JM-radan. Eikun RX- ajokkinsa 
Kotkan JM-radalla ennen Kouvolan MM-osakilpailua.

Kotkan ja Haminan seudun UA:t järjestävät KaakkoisRallin F-Cupin 
osakilpailuna lauantaina 23. elokuuta 2014. Kilpailun säännöt ajett avine 
luokkineen julkaistaan KITI:ssä lähipäivinä.

KotkaUA:n edustajat järjestelytoimikunnassa ovat:
 Sanna Pelkonen sanna.pelkonen@kymp.net 0400 859 347
 Toni Thorström toni079@hotmail.com 044 372 4554
 Ari Liljeqvist ari.liljeqvist@gmail.com 0440 519 259

Kilpailun läpicviemisessä tarvitaan jäsenistön akti ivista panosta erilai-
siin toimitsijatehtäviin erikoiskokeille, buff ett eihin jne. Tarjotkaa apuanne 
yllämainituille, “parhaat” hommat viedään käsistä ensimmäiseksi, joten 
0olkaapa pikaisesti  yhteydessä.
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