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Sarjacrossit 2018

Crossikoulut 2018

TuMK:n sarjacrossit 2018 ajetaan Sipoossa yhteislähdöillä SiMK kuskien kanssa. 10 sarjacrossi-ilt-
aa. Ratamaksu 10 euroa +2 euron EA maksu/ sarjacrossi. TuMK edustaja kerää maksut varikolla. 
Luokat MX Open (A+B), MX Harrastajat, MX85, MX65 (+ hitaammat 85 kuskit). Eli nyt pääsee 
myös TuMK 65cc junnut kisaamaan. (Muistakaa hankkia SML lisenssi, SML nuorisolisenssi tai 
vähintään harrastajalisenssi) Tulokset eristä tulee erikseen SiMK ja TuMK kuskeille. Lippumie-
hiä ja kierrostenlaskijoita tarvitaan edelleen. Sarjacrossit ovat vuorotiistaisin alempana olevien 
crossikoulupäivämäärien kanssa.

Kesän 2018 crossikoulut pidetään Sipoon Moottorikerhon radalla heidän crossikoulujensa yhtey-
dessä! Tämän vuoksi Crossikouluihin ennakkoilmoittautuminen suoritettava mahdollisimman 
pian tekstiviestinä numeroon 040-5254114. 10 crossikoulukertaa maksaa TuMK jäseniltä 100 e. 
Sama hinta ajoi sitten yhden tai kymmenen iltaa. Maksu etukäteen TuMK yhteyshenkilölle. Ilm-
oittautuminen sen vuoksi, että SiMK crossikoulu on ollut suosittu ja kuskeja on paljon. Ryhmiä on 
useita vauhdin ja pyörien koon mukaan. 50 cc, 65 cc, 85 cc ja isojen pyörien ryhmiä. Kesän 2018 
crossikouluillat ovat : 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 14.8, 28.8, 11.9, 29.9 sänkicrossi. 50 
cc ryhmää vetämässä on todennäköisesti TuMK crossikoulusta tuttu vetäjä.

Sipoon Moottorikerhon Enduro sarjat 2018

Näiden yhteistyökuvioiden vuoksi toivomme, että myös TuMK jäseniä osallistuu Sipoon 
radalla järjestettäviin talkoisiin mahdollisuuksien mukaan!!!



TuMK kerhotakit

TuMK Kerhotakkien tilauksen aika on käsillä!  
 Ykkös MP:stä Järvenpäästä löytyy mallikap-
paleita, joita kannattaa käydä sovittelemassa ja 
samalla merkata sopiva koko tilauslistaan. Ku-
vista poiketen tekstit tehdään brodeerauksena.
 Väri ja malli on kuvien mukainen, irroitetta-
valla ja säädettävällä hupulla varustettu Core 
Softshell. Naisille löytyy myös erilaisella leik-
kauksella oleva malli, vaikka sovituskappaleita 
ei valitettavasti saatu naisten takeista.
 Oikeassa hihassa on yhteistyökumppanin, eli 
Ykkös MP:n logo. Toimikaa mielellään nopeas-
ti, eli ennen 22.3. niin saadaan ensimmäinen ti-
laus vetämään. Takin myyntihinta on 50 euroa.
 (Kerhon pienestä budjetista johtuen emme 
saaneet komeampaa mallia kuviin, mutta tak-
ki sopii takuuvarmasti kupolin peittämiseen ja 
myös kevyesti kumpuileville vartaloille...)



TuMK ajoleiri Säkylässä 28.-29.4. 2018
TuMK vuokraa Säkylässä sijaitsevan R2 MX Park radan jäsenilleen viikonlopuksi tulevana keväänä. 
Ajankohta on huhtikuun viimeinen viikonloppu, eli juuri sopivasti ennen seuraavana viikonlop-
puna 5.5. ajettavaa MX-liigan avauskisaa Porin pehmeällä radalla. Lauantaiksi otamme lanauksen 
radalle ja sitten sunnuntai ajetaan hieman vaativammissa olosuhteissa. Tiedossa on siis paljon 
ajoa ja myös opastusta, sillä ainakin Samuli Aro on lupautunut toimimaan kouluttajana. Nyt ha-
luaisimmekin kerätä jäsenistöltä nimiä listaan, jotta tietäisimme kuinka moni olisi kiinnostunut 
tulemaan mukaan. Viikonlopun hinta on 20 euroa / kuski. Maksut käytetään radan vuokraukseen. 
Ilmoittautua voi tekstiviestillä tai soittamalla numeroon 040-5254114. 

Tuusulan Moottorikerho Ry

TuMK sääntömääräinen kevätkokous
22.3.2018 kello 18.00 alkaen

Paikka: Järvenpää Talo, Järvenpää
Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Tervetuloa!! 


