Tampereen Motocross ry.
Moottoripyöräurheilun erikoiskerho

Tervehdys TamMCilaiset!

Kevät tulee viimeinkin ja vauhdilla. Ulkoradat aukeilevat nyt
toinen toisensa jälkeen. Myös meidän kotirata saadaan auki 1.5.
Talvi on ollut pitkästä aikaa kunnon talvi Suomessa ja mahdollistanut
taas talvilajien harrastamisen Suomessa, niin moottoriurheilun kuin
oheislajien parissa. Talvi on ollut myös melkoista muutoksen aikaa yhdistyksen
hallituksen kokoonpanossa ja seuratoiminnassa. Yhdistyksessä puheenjohtajana pitkän
uran tehnyt Janne Lehtimäki jäi taustajoukkoihin ja taisi hallituksesta puolet
vaihtua. Jannelle kuuluukin erityiskiitos paljosta työstä ja aktiivisuudesta vuosien aikana.
Hallitukseen meillä valikoituikin mukava ja ahkeran oloinen porukka; On myös kiva
huomata, että nuoremmasta sukupolvesta on nyt enemmän aktiivisia mukana tekemässä
tulevaa TamMC:n kautta.
Talven aikaan on taustalla tehty paljon töitä uuden ja vanhan hallituksen kesken ja
saatukin todella hienoja asioita järjestymään. Isoimpana toki jo uutisoitukin TamMC:n
palaaminen kotiradalleen Kaanaaseen. Aluetta edelleen hallinnoi Tampereen Vauhtipuisto
ry, mutta TamMC:llä on iso ruutu radan kehittämisessä. MX-radalla järjestettävästä
koulutus- ja kilpailutoiminnasta vastaa Tampereen Motocross ry. Kevään ja alku kesän
aikana on tarkoitus järjestää talkoita, jotta saadaan radat ja näihin liittyvät alueet ja
rakenteet kuntoon. Isot radan kunnostustalkoot pidetään 2-3.6.2018 (la-su) ja mukaan
talkoisiin toivotaan paljon väkeä puuhastelemaan ja grillailemaan makkaraa. Jo aiemmin
pidetään joitain pieniä talkoiluja ja näihin halukkaat kaikki mukaan.
Sopimus Kaanaan radan isännöinnistä mahdollistaa TamMC:n kuljettajille myös mukavan
kustannusedun, eli TamMC:n jäsen saa kerholta kausikortin hintaan 150€ ja päivämaksun
Teiskon Teboililta 12€/vrk. Juniorit (alle 85cc) 80€ kausikortti ja päivämaksu 8€/vrk.
Pikkurata edelleen ilmainen. Kuljettajan tulee pitää mukanaan jäsenkorttia ja ennen
kausikortin saapumista tulee kuitin ratamaksusta olla mukana. Varaathan käteistä mukaan
ostaessasi päivälippua, sillä Teboil vain huolehtii rahan keräämisestä. Muistattehan myös
maksaa ja tilata jäsenkortin tälle vuodelle. Kausikortti- ja jäsenkorttitilaukset: Minna
Hietanen 040 5555 883 sihteeri@tammc.com
Tulevalle kaudelle on suunniteltu myös koulutus- ja sarjacrossitoimintaa. Vuoroviikoin
tiistaisin on sarjat/crossikoulu. Crossikoulu aloittaa 15.5. ja sarjacrossit 22.5. alkaen ja
tästä siis edetään vuoroviikoin. Molemmat tapahtumat on kaikille avoimia.
Sarjacrosseihin TamMC myy päiväjäsenyyden kerhon ulkopuolelta tuleville kuskeille 8€
(sis. päiväjäsenyyden ja sarjacrossin järjestelymaksun) ja kerää samalla sarjacrossien
alennetun ratamaksun ennen tapahtuman alkua kohteessa 10€/pv.
TamMC:n jäsenille sarjacrossien järjestelymaksu on 5€.
Crossikoulumaksu 8€/pv + ratamaksu.
Kausikortin ostaneet eivät maksa erillistä ratamaksuja crossikouluun tai sarjacrossiin.
Osoite: PL 621 33101 Tampere
573226-2239418
Sähköposti: sihteeri@tammc.com
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Tampereen Motocross ry.
Moottoripyöräurheilun erikoiskerho
Tarkoitus ja halu on nyt saada oikein isosti Tampereen ja lähikuntien harrastajat ja
kilpakuskit samaan aikaan radalle ja tukemaan toinen toisensa kehittymistä. Ja tähän
tarvitaan kaikkia meitä: isejä, äitejä ja tietenkin kuskeja. Eli kaikilta pala aikaa.
Tulemme lisäämään tiedottamista kauden tapahtumista ja kuulumisista. Keskitämme
tiedottamisen Nettisivujen ilmoitustaululle ja facebook-sivuille. Seuraathan siis näitä, jotta
saat tiedot ja ohjeet esim. tuleviin tapahtumiin. Myös crossikoulujen ja sarjacrossien
ohjeet sekä päivämäärät julkaistaan myöhemmin näillä kanavilla.

Kaudelle 2018 on myös uusittu vaatemallistoa ja tässä tilausohjeet sekä hinnat (liitteissä
mallisto)
Hinnat:

collegetakki 62 €/kpl numeropainatus hihaan +4 €
lasten collegetakki
38 €/kpl numeropainatus hihaan +4 €
collegehousut
39 €/kpl
t-paita (naisten tai unisex)
25 €/kpl
lippalakki
22 €/kpl
softshell-liivi 40 €/kpl

TILAAMINEN:
Valitse haluamasi tuotteet ja erittele tarkasti mallin nimi, väri ja koko sekä kappalemäärä.
Collegetakissa mainitse lisäksi, jos haluat kuljettajan numeropainatuksen ja millä
numerolla.
Lähetä nämä tiedot sähköpostilla Päivi Vesannolle
osoitteeseen paivi.vesanto@tammc.com (p.0400 139634).
Päivi ilmoittaa sinulle paluuviestinä yhteissumman. Maksa se heti
TamMC tilille:
viestikenttään:

FI65 5732 2620 2394 18,
tilaajan nimi, vaatteet

Tee tilauksesi su 6.5. mennessä, sitten tilaus lähtee eteenpäin. Mahdollinen toinen
tilauserä toteutuu kysynnän mukaan myöhemmin.
Valmiiden tuotteiden toimituksesta tiedotetaan niiden valmistuttua, seuratkaa kotisivujen
ilmoitustaulua ja facebookia!
TamMC on myös neuvotellut etuja jäsenilleen eri liikkeisiin seuraavasti:
Motokeidas alkuperäosat -12% ja tarvikeosat -15%. Octane Sports -17% ovh. tuotteista.
Kissat Hallin urheilukeskus -10% (kuntosali ja jumpat). Yamaha Center Tampere offroad
pyörän ostaessa 200€ lahjakortti tarvikkeisiin ja huoltoihin.
Vauhdikasta kautta 2018 toivottaa TamMC:n hallitus!
Osoite: PL 621 33101 Tampere
573226-2239418
Sähköposti: sihteeri@tammc.com
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