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Terveisiä kartingin parista! 
Ennätyskiireinen kartingtalvi on siis 

saatu pikkuhiljaa päätökseen. Tiimin 

talveen on kuulunut kilpailemisen 

ohella myös uuden tukijan NCC 

Finlandin myötä pidetty Kirpputori 

Helsingin Lauttasaaressa. NCC mahdol-

listi hienojen tilojen käytön kirpputori 

toimintaan, jonka tarkoituksena oli 

kerätä varoja Kids Kartingin toimintaan. 

Tilaisuutta lähdettiin kehittelemään 

matalalla profi ililla, mutta  jo ensim-

mäinen tapahtuma osoitti ajan, paikan 

ja kysynnän olleen otollinen. Suuri 

suosio yllätti koko järjestelykoneiston, 

mutta tapahtumista on selvitty kunni-

alla. Tiimi ja kalusto on saanut näin 

hyvää julkisuutta mm. paikallislehdessä 

julkaistun artikkelin myötä. Lisäksi 

tapahtumissa oli myös kartingnäyttely, 

jossa tiimin kalustoa on esitelty tuhan-

sille ihmisille.
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Jatkuu seuraavalla sivulla



Tiimi tienpäällä
Jennin kilpailukalusto on ollut tiiviisti nähtävillä tärkeimmissä koti-

maan alan messutapahtumissa mm. Helsinki Motor Show 2002, 

Korjaamomessut 2003 ja Moottoripyöränäyttely 2003. Myös 

Jenni on saapunut paikalle ja edustanut tiimiä vastaillen runsaan 

ja kiinnostuneen yleisön kyselyihin. Näin on kartutettu tärkeää 

esiintymisosaamista.

Talviharjoittelu jälleen tiivistä
Tiimin kuljettajat ovat osallistuneet aktiivisesti VM Karting Cente-

rissä järjestettyyn WinterChallenge 2003 kilpailuihin, jonka järjes-

telyt hoitaa jo neljättä vuotta Kids Karting/Carb•X yhdessä 

Keimola FK-Kerhon kanssa.

Menestys tiimin jäsenten osalta on ollut erittäin hyvä. Oskari ja 

Jaakko edustivat Kidsejä Mini-luokassa. Tänä vuonna Oskari oli 

lyömätön ja voitti niin kinkkukisat kuin talvisarjankin ylivoimai-

sesti. Jaakko keräsi pokaaleita kohtuulliseen tahtiin sijoittuen 

viidenneksi kovatasoisessa joukossa. 

Jenni, Jesse ja Atte osallistuivat Pro120 -luokkaan jossa Jessellä oli 

vielä viimeisessä lähdössä mahdollisuus sarjavoittoon. Tekniikka 

petti tällä kertaa jättäen Jessen radalle ja voiton sijasta sijoituttiin 

jaetulle kolmannelle sijalla yhdessä Jenni kanssa. Atte ajoi 8:sta 

lähdöstä puolet sijoittuen hienosti seitsemänneksi.

Kesää on valmisteltu taustalla koko ajan ja CRG-kalusto on 

saapunut Italiasta ajallaan. Myös Maxterin uusien moottoreiden 

odotetaan saapuvan näinä päivinä. Pian aloitamme testaamisen 

kesäkisoja varten. Luokathan ovat ICA-junior (Atte, Jesse, Jenni) ja 

Mini (Oskari ja Jaakko).

Ohessa alustava kilpailukalenterimme.

ICA-JUNIOR
26-27.4. Porin kevät
23-25.5. SM Vihti
13-15.6. SM Lappeenranta
27-29.6. Viking Trophy, Norja
12-13.7. EM Qualifi cation,Spa, Belgia
26-27.7 SM Oulu 
1-3.8. PM Lahti
22-24.8 EM Finals, 
 Cogis-Corridonia, Italia
29-31.8 SM Pori
13-14.9 Kestävyysajot, Lappeenranta
27-28.9 Pori Syys
Pvm auki Vega Trophy, Tanska

MINI
10-11.5. Kuopio
29.5 Helsinki Karting
5-6.7. Lavinnon vauhtipäivät
13.7. EspUA
26-27.7 Linna Karting
31.8 Hyvinkää
6-7.9. Aluemestaruus
13-14.9 Lappeenranta kestävyysajot
21.9. Southwest Karting
27-28.9 Pori Syys
Pvm auki Vega Trophy, Tanska
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