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KERHOKIRJE 2/2018
Ajokauden päättäjäisiä, naapurikerhon 25-vuotisjuhlia, Pikkujouluja ja
talvisissa tunnelmissa vietetään XVI. Metsämeetinkiä Muurikkalassa.
Ajokauden päättäjäisiä vietetään saunan ja pikkupurtavan merkeissä
Tervasaaren Rampsinkarin saunoilla 10.11.2018 klo 18-20, molemmat saunat varattuina eli
Pohjoispääty tarvittaessa naisten saunaksi. Eteläpäädyn taukotilassa lämpiää grilli ja kerho tarjoaa
pientä suolapalaa makkaran kylkeen. Saunajuomat ja pyyhkeet kotoa mukaan.
Päättäjäisillan jatkoksi voi vaikka suunnata naapurikerhon Kujansuu MC:n 25-vuotisjuhliin, jossa
sitten livemusaa ym.. Kerhon puolesta luovutetaan myös pieni muisto naapurikerholle.
Pikkujouluja vietetään 1.12.2018 Klo 19-23 Bastionin holviravintola Kamussa Jouluruuan merkeissä.
Ilmoittautumiset PJ. Jaakko Aholalle 20.11.2018 mennessä mieluiten tekstiviestillä 0400 556862
ilmoita myös mahdollinen erikoisruokavalio.
Perinteinen Joulubuffet: Hunaja- ja tervasilakoita, mustaherukkasilliä, graavilohta, sinappikastiketta,
kuhaterriiniä ja mätihyytelöä.
Maksapasteija ja mustaherukkahyytelö, kalkkunafilee, härkä pastrami, tilliperunat, leipää, levitettä ja
jäävesi. Rosollia, vihersalaatti karpaloilla ja salaattikastike. Metsäsienisalaatti, jouluista kaalisalaattia
ja peruna-savulohisalaattia.
Kamussa paistettua kinkkua ja kastiketta, luumuja, herneitä, porkkana- ja lanttulaatikkoa, sekä
jouluisesti maustettuja perunoita.
Kahvia ja haudutettua teetä, glögijuustokakkua ja taatelipiparit.
Hinta: 39,00€/henkilö
XVI. Metsämeetinki 8-9.12.2018 Muurikkalan metsästysseuran kodalla, karttaa facesivulla ja
mahdollisesti webbisivuilla. Vaalimaa Lpr. tieltä, ennen Muurikkalan maaliikennekeskusta
vasemmalle lähtevää metsätietä n.1,5km ja 3.s risteys oikealle, pistotien päähän.
Tarjolla talvista säätä, notkuva riuku, juomavettä ja räiskivät tulet. Eli taattua motoristitunnelmaa
ilman turhia mukavuuksia. Teltta-, kota- ja laavuyöpyminen ellet ole sokerista, mutta iltakävijät myös
tietysti kovasti tervetulleita. Omat eväät, keitellään nokipannukahvit yms..
Jos olet lähdössä yöpymään tai matkaenduroilla tapahtuvaan Lauantain lähestymiseen, niin lisätietoa
kerhon foorumeissa tai soita Antti P 0400-470981
Lelun moottoriurheilualueen kehittämisen eteen on käynnistetty mittavat suunnitelmat harrastaja
työryhmän, kaupungin liikuntatoimen ja virkamiesten yhteistyöllä.
Tarkoitus on pitkän aikavälin suunnitelmana toteuttaa alueella mittavat uudistukset, joissa myös
mikroautorata kunnostetaan, laajennetaan ja asfaltoidaan. Kaikki mahdolliset tarpeet, joita alueelle
tulevaisuudessa koetaan tarpeelliseksi halutaan kartoittaa, jotta niihin pystytään hakemaan julkista
rahoitusta. Myös mahdolliset uudet moottoriurheilulajit halutaan ottaa huomioon ja rakentaa
mahdollisimman monipuolinen moottoriurheilukeskus pidemmällä aikajänteellä. Jos haluat osallistua
alueen kehittämiseen vaikkapa vain hyvillä ideoilla tai päästä mukaan työryhmään, niin laita viestiä
postia[at]hamsmk.net tai ota yhteyttä hallituksen jäseniin.
Kerhoillat jatkuvat läpi talven Torstaisin n.klo:18-20
Ajokausi jatkuu monella ja pienempiä tapahtumia kannattaa tiirailla kerhon foorumeilta.
Yhteystietoja: HamSMK puheenjohtaja: Jaakko Ahola, puh. 0400 556862,Crossijaos: Lotta Liinamaa;
crossijaos(at)hamsmk.net, Jäsenrekisteri: Lotta Liinamaa jasenyys[at]hamsmk.net Kerhon sähköposti:
postia(at)hamsmk.net ja webbisivu: www.hamsmk.net Ylläpitäjä: webmaster(at)hamsmk.net Kimmo Tammelin.
Kerhon osoite: Hillontie 2 B, 49460 Hamina.
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