
Moi kaikille! Kausi alkaa lähestyä puoltaväliä ja tiimin tulokset

sen kun vain paranevat. Jenni on antanut merkittävän myrsky-

varoituksen ICA-jun -luokassa, Jesse nousi Raket yleiseen ja

Atte piti kovaa vauhtia Ulvilassa... Jaakko ja Oskari ovat tree-

nanneet ahkerasti Aten ja Jessen Cuppikoneita kotiradallaan

Helsingissä. Cuppihan alkaa Vihdistä 5-7.7. Jennin seuraavat

haasteet ovat Ruotsin Viking Trophyssä ja Tanskan EM-

karsinnoissa. (Jatkuu seur. sivulla)

Kauden tulokset paranevat...
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Nopeita uutisia:

Tiesitkö että...
Jaakko vetäsi Xtreme-lipat polkupyörällä - tuloksena
päivän tarkkailtu lepo Lastenklinikalla... Nyt poika taas
huippukunnossa... Jenni kahden SM-kisan jälkeen hienosti
sijalla 10... Jesse ponkaisi Raket yleisiin upeasti 12
pisteellä 10:stä tarvittavasta... Aten ahkera testaaminen
on tuottanut tulosta - koneet laulavat hienosti... Oskarilla
alle 10-vuotiaiden ylivoimainen “kierrosennätys” Helsingin
radalla - seuraavat perässä yli 5 sekuntia... Hauskaa
huomata, että myös kilpailevat tiimit ovat löytäneet
lasten uutislehden - kiitos kommenteistanne... Jenni on
matkalla EM-karsintoihin...
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Jennillä puolet SM-kisoista takana - sijoitus 10
Porin SM-kisat 24-26.5 ovat Jennin ensimmäiset, mutta
paikalle lähdetään tosissaan haastamaan kokeneempia.
Vapaat treenit antoivat jo odottaa hyviä suorituksia. Aika-
ajot ei tuota odotettua tulosta, joten eriin lähdetään
joukon keskivaiheilta. Värikkään kilpailuviikonlopun aikana
opittiin mm. työntämään auto varikolle omin voimin ja
että sinnikyys tuottaa aina tulosta. Viikonlopun tulokseksi
jäi 14. sija kolmenkymmenen kilpailijan tasaisessa joukossa.

Lahteen lähdettiin yhtä kokemusta kokeneempana ja
tulostakin alkaa tulla. Aika-ajojen kymmenes sija ja
erätulokset 14, 4, 5 ja 6 toivat Jennille SM-
kilpailuviikonlopun neljännen sijan vain pisteen päässä
kolmosesta. Erityiset kehut saatiin useilta sadekelin
maltillisesta ajosta.

Seuraavaksi lähdetään kolmen viikon kilpailumatkalle
Ruotsiin ja Tanskaan, josta jatketaan suoraan
Lappeenrannan SM-kisoihin.

Raketit vauhdissa
Atte ja Jesse lähtivät EspUA kartingiin Hyvinkäälle suoraan
kisoihin ilman metrinkään treenejä! Aten luokassa kilpailijoiden
vähyys latisti tunnelmia ja uuden nihkeät jarrut tuottivat
ongelmia. Lopputuloksena keskeytys. Jesse taas pelasti
tiimin päivän virkeällä ajolla ja jännillä lähdöillään (mm. 7 auton
ohitus ensi kierroksella). Lopputuloksissa Jesse sijoittui
viidenneksi.
Jesse on ajanut jo kauden tavoitteensa eli nousun yleiseen
kilpailuluokkaan! Koska Jämsän Cup peruutettiin Jesse
ehtii ajaa tänä vuonna yhdessä Aten kanssa täyden
Cupin alkaen Vihdistä. Tavoitteet uusittiin ja nyt pyritään
10 joukkoon Raket Cupissa. Tässä tehdään yhteistyötä
Aten kanssa niin kaluston kuin mekaamisen osalta.
Samaan aikaan kun Jenni ajoi SM:iä Lahdessa Atte ja
Jesse tutustuivat Ulvilan Cuppirataan kilpailun merkeissä.
Kovassa seurassa Atte menestyi hienosti ajaen kuivalla
kärjen tahtiin. Jesselle haettiin konepakettia testeissä
oikein urakkatyönä. Lopulta perjantaitesteissä pojat
menivät jo ihan tasatahtia. Kilpailupäivä ajettiin todella
vaihtelevassa säässä aina rankkasateesta kuivuvaan
rataan, joten Aten hieno 6 sija oli hyvä palkinto kotimatkalle.
Jessen kisa päättyi oikaisemiseen ratavarikon kautta
vaihtoehtona ulosajolle, josta luonnollisesti musta lippu.
Kisaviikonloppu oli kaikkiaan hieno kokemus pojille.

Minit tiukassa testityössä
Oskari on kiertänyt kotiradallaan varmasti ennätysmäärän
useilla erilaisilla autoilla ja koneilla. Jaakko liittyi testiryhmään
heti kun sairaslomaltaan vapautui. Molemmat minimme
kärsivät reilun viiden kilon ylipainosta, jonka eteen
“labrassamme” paiskitaan töitä. Tavoitteena löytää keinot
autojen keventämiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi.

Terveisin, Kids Karting Team


