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  Hyvää syksyä kaikille.  
 
Kesä oli seuran kannalta hyvin kiireinen kilpailujen suhteen , kun oli edessä kolme kilpailua lyhyellä 
aikavälillä. Toukokuussa aloitettiin ja ensin oli vuorossa  Kardaani special Jm kilpailu, joka oli tämän 
vuoden kardaanisarjan osakilpailu. Jokkis kisasta selvittyämme aloitimme radalla suurremontin, kun 
elokuussa oli Rallicrossin SM-kilpailu, rataan piti tehdä vaadittava lisälenkki, jonka tekeminen oli jo 
aloitettu jo syksyllä 2004 ja sitä parannettiin kilpailukuntoon soveltuvaksi.  Kaiteita asensimme 
”maalinyppylälle”, jotta saataisiin kaadot vähenemään kyseisessä paikassa, hiekkapenkkoja muokattiin 
siten että yleisöllä olisi esteetön näkymä radan joka osiolle. 
 
Radantarkastus suoritettiin 27.7. Akk:n radantarkastajien toimesta (Kalevi Sulkava, Kim Malmström) 
jotka totesivat radan täysin kilpailuun soveltuvaksi. 
 13.8. Särkikankaalla ajettiin sitten ensimmäinen Rallicross kilpailu, joka ratkaisi myös suomen 
mestaruuden kyseisessä lajissa. Kilpailu saatiin vietyä hienosti läpi ja palaute kuljettajilta oli 
positiivinen, vaikka heillä oli ennakkoon kuva radasta ”mikkihiirirata”. Samainen kilpailu on anottu 
myös ensi vuodelle, mutta saattaa olla ettei saada, kun SRC ja KRC sarjat yhdistyvät niin isot seurat 
tulevat myös hakemaan samaista kilpailua.  
 
Ja vain kaksi viikkoa, niin seuraava koitos oli jo edessä nimittäin Vilppula Ralli, edellisestä rallista 
seuran toimesta oli kulunut jo 12 vuotta, niin oli jo aika rallata täälläpäin ja laittaa kunta sekaisin 
vähäksi aikaa. Ralliin osallistui 160 autokuntaa, joka on aika suuri osallistujamäärä nykyisiin ”isoihin 
”kilpailuihin verrattuna. Kilpailu oli Hämeen aluem estaruusosakilpailu, jossa ratkesi monen luokan 
osalta mestaruudet. Ralli ajettiin perinteisillä ”Mänttä 200” teillä 3EK:ta vajaa 100km reitin pituus 
kilpailun huoltopaikkana oli Särkikankaan rata (ral lista tuloksia ja kuvia www.visua.fi). 
Kilpailu toi niin paljon kysymyksiä jatkosta, että päätettiin anoa myös vuodelle 2006 aluerallia samaan 
ajankohtaan, toivottavasti saamme kilpailun, niin saadaan tällekin kylälle toimintaa. 
 
Kilpailukausi on suurinpiirtein pulkassa tältä vuodelta muutamia kilpailuja lukuun ottamatta ja niistä  
yksi on 44.Särkikangas JM 16.10 klo 11.00. Halukkaita toimitsijoita toivotaan tulevan runsain mitoin 
kilpailua tekemään. Yhteyden otot Mikalle 040-5053953.  
  
 Jäsentenväliset kilpailut on tarkoitus pitää jokkis kisan jälkeen, joista ilmoitetaan seuran www sivuilla 
tarkemmin.  
 
Sääntömääräinen Syyskokous on 6.10. klo 18.30 kerhohuoneella. Tervetuloa kuutolaan! 
            
Osoitteen muutoksista ilmoitelkaa Mikalle 040-5053953 , (03)4716380 tai sähköpostilla info@visua.fi  tai  kerhon 
postiosoitteeseen. 
Vilppulan Seudun UA  
Kuutolankatu 2 
35700 Vilppula 
Niin saadaan posti oikeaan osoitteeseen.    
Nettisivuista Jarmolle palautetta jarmo@visua.fi . 
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