PUHEENJOHTAJAN TURINAT

Tervehdys ja Suuret kiitokset kaikille seuran jäsenille, sekä
ulkopuolisillekin osallistujille tämän vuoden kisojen hoidoista.
Niitä on ollut paljon ja kaikki on hoidettu tosi hienosti niin kuin
ennenkin. Palkinto RISTEILY on jo varattu 25.10 että kiireesti
ilmoituksia ketkä on halukkaita lähtemään.
Kilpailijoille myös onnea loppuvuoden kisoihin, niistähän voi tulla
vielä vaikka minkälaisia mitaleita jo tulleiden lisäksi.
Syyskokous on 16.10 sinne kanssa runsain määrin mukaan
porukkaa ja ehdokkaita että saataisiin vähän äänestellä ja uutta
verta hallitukseen ja eikös se olisi jo pj. aika vaihtua ?
Eipä tässä muuta sen kummempaa kuin kaikille erittäin hyvää
syksyä.

SYYSTERVEISIN MAKE

KOKOUSKUTSU

Lahden Urheiluautoilijat ry. SYYSKOKOUS
KE 16.10.2013 KLO 18.30
Lahden Urheiluautoilijat ry. sääntömääräinen syyskokous
pidetään 16.10.2013 klo 18.30 Lahden UA:n tiloissa
osoitteessa Mestarinkatu 17, Lahti.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2014
sekä käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat.
KOKOUKSESTA EI LÄHETETÄ ERILLISTÄ KUTSUA
Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

SALPAUSSELKÄ RALLI

8.3.2014

Järjestämme jälleen Salpausselkä rallin
maaliskuussa, joten vauhtia riittää taas Lahden
seudulla. Tarvitsemme paljon väkeä erilaisiin
tehtäviin. Ilmoittautua voi kaikille hallituksen
jäsenille.

LAHDEN UA:N
JOKKIKSEN JÄSENTENVÄLISET
LA 19.10.2013
Klo 12.00 Kukonkoivun radalla
Ajettavat luokat: Yleinen, Naiset ja Nuoret
Jäsentenvälisiin voi osallistua
 Seuran jäsenet jokkisautolla (joilla on kilpailulisenssi)
 Seuran jäsen jokkisautolla, jolla ei ole kilpailulisenssiä ja jolta AKK
ei ole sitä pidättänyt tai evännyt, voi osallistua myös
kilpailukohtaisella tutustumislisenssillä, joita on lunastettavissa
kilpailupaikalla (15e). Tutkintovaatimukset eivät ole pakolliset.
Jäsentenvälisissä jokainen kuljettaja saa ajaa harjoitusajan sekä kaksi
aika-ajoa. Parempi aika jää voimaan.
Tervetuloa kaikki lajista kiinnostuneet viettämään hauska päivä
kanssamme!
Illalla vietämme jäseniltaa saunoen, syöden ja hauskaa pitäen klo 18.00
alkaen. Saunaillan paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tulkaa kaikki ajoissa.
Saunaillassa jaamme jäsentenvälisten palkinnot.
Omat pyyhkeet/ pesuvehkeet/ saunajuomat mukaan!
Ilmoittautumiset jäsentenvälisiin/ saunailtaan. Jotta osaamme varata
riittävästi makkaraa ja ruokaa. Hanna Yrjölä-Elo 040-7413533,
hannayrjola@hotmail.com

TOIMITSIJARISTEILY TALLINNAAN 25.10.2013
- Silja Europa 24 risteily
- Sisältää hytin ja kuljetuksen
- Ensisijaisesti Sinulle, joka olet toiminut toimitsijatehtävissä
vuonna 2013
- Lisätiedot/ilmoittautuminen risteilylle välittömästi Markku
Mäkiselle (p.0405911914). Jos paikkoja jää yli, voi mukaan
lähteä myös ei-toimitsija, hinta n. 50€.

LAHDEN UA:N PIKKUJOULUT
7.12.2013 klo 18.00 alkaen
Hollolan nuorisoseurantalolla

Pikkujoulut vietetään tänä vuonna Hollolan
nuorisoseurantalo Kukossa (Tampereentie 124
Hollola).
Tilaisuudessa on tarjolla jouluruoka sekä perinteinen
palkintojen jako, arpajaiset ja tanssia.
Lippuja voi lunastaa hallituksen jäseniltä, sihteeriltä
ja rahastonhoitajalta. Lippujen hinta ja viimeinen
myyntipäivä ilmoitetaan Lahden UA:N kotisivuilla.
Lippuja ei myydä ovella.

RALLIKUVAT: ASKO SAARINEN

TUTKINTOJA JA KOULUTUKSIA
JM
12.10.2013 Kotka
Ralli
Ralli nuotti
Tutkintoihin ilmoittaudutaan alueen tutkintovastaava Jarmo Karhulle
ovi2@luukku.com, 0400 705253. Tarkemmat ohjeet tutkintoon
ilmoittautumisesta löytyvät www.lahdenua.com, tiedotteet.
Lisää tutkintoja ja koulutuksia www.lahdenua.com ja www.autourheilu.fi
Lahden Urheiluautoilijat ry.
Perustettu
12.3.1963
seuranumero 6025
Mestarinkatu 17
15800 Lahti
Puh. 03-7342761, www.lahdenua.com, info@lahdenua.com
Toimisto auki maanantaisin klo 18-20 (heinäkuun kiinni)
Puheenjohtaja
Markku Mäkinen 040-591 1914
markku_banzai@luukku.com
Hallitus 2013
Esko Sikanen
0440-290 884, eskosikanen@gmail.com
Minna Ahtiainen 040-5635455, minna.ahtiainen@gmail.com
Henry Ahonen
040-544 6374, ahonen.henry@gmail.com
Rauno Palvanen
044-516 6452, rauno.palvanen@gmail.com
Sami Leinonen
044-5535877, leka.leinonen@luukku.com
Varajäsenet
Hanna Yrjölä-Elo 040-741 3533, hannayrjola@hotmail.com
Reijo Koivisto
0400-843533, ReijoTapaniKoivisto@gmail.com
Sihteeri
Kirsi Yrjölä, 040-1679414, kirsi.yrjola@luukku.com
Rahastonhoitaja Eija Elo, 044-3712709
Kotisivut, tiedottaja Arto Sarén, arto.saren@phnet.fi, 0400-712362
Jäsenasiat
Hanna Yrjölä-Elo, hannayrjola@hotmail.com

