
Tervehdys kaikille! Kevät on tullut kohisten ja kausi 2002

on vihdoin käynnistetty Porin kevätpäräyksessä, jossa

mitattiin Kidsien uusien luokkien vauhti. Kisoihin lähdettiin

koko teamin voimin jo edeltävänä päivänä varhain aamulla.

Perjantaina ajettiinkin mukavassa kevätsäässä lupaavat

testit, joiden perusteella päätettiin kisapäivän säädöt.

Illalla pilttuut siivottiin ja tehtiin kisavalmistelut.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Kausi 2002 käynnistyi..
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Nopeita uutisia:

Tiesitkö että...
Olet erittäin tervetullut Helsinki Kartingiin 9.5. varikolle
kannustamaan Jaakkoa, Oskaria ja Jesseä... Nettisivumme
löytyvät osoitteesta www.msmcom.net/motorsport... Jesse
suunnitteli Helsingin FK-radan skeittirampit...
Kisanumeromme ovat tänä vuonna joko 103 (Mikkolat)
tai 250... (Kurki-Suoniot)... Oskari ja Jaakko pelasivat
hienosti Kirkko&Kaupunki-sählyturnauksessa
harrasteporukan kanssa vitosiksi... Helsingin radalla
ajetaan tänä vuonna DPD Friday Cup, jonne pääset
sinäkin vetämään jos haluat...
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www.msmcom.net/motorsport

Atte Jenni

Jaakko Jesse Oskari

http://www.msmcom.net/motorsport
http://www.hartwall.fi
Era Mikkola
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Kisalauantaina herättiin klo 5.45 josta pikaisen aamiaisen
jälkeen suunnattiin radalle ensimmäisten joukossa. Autot
oli valmisteltu illalla valmiiksi päivän koitokseen.
Lämmittelyajojen jälkeen alkoi keskittyminen aika-ajoihin,
jotka sujuivat koko joukolta kohtuullisen hyvin. Neljässä
eri luokassa kilpailtiin, joten kiirettä piti. Kuljettajat
suoriutuivat urakastaan erittäin hienosti ajaen jokaisen
erän maaliin ja sijoitusten pysyessä kokoajan kohtuullisen
korkealla.

Kaikki selvittivät tiensä finaaleihin. Miniluokassa, jossa
osallistujia oli n. 35 kilpailijaa kuskimme Oskari ja Jaakko
lähtivät peräkkäisiltä riveiltä sijoilta 9. ja 11. Finaalin 15
kierrosta viilenevässä illassa tarjosi maukkaita kisatilanteita
molemmille pojille, jotka tekivät täydellistä työtä. Onnetar
oli tällä erää Jaakolle suotuisampi, joka onnistui jo lähdössä
löytämään ajolinjan, jolta pääsi täydellä teholla kirimään
kärjen perään. Loppusijoitus hieno 4. Oskari piti pintansa
takaa tulevia vastaan sijoittuen sijalle 9. Lopulliset tulokset
jäivät vielä saamatta, mutta julkaisemme ne netissä heti
kun järjestävät ne toimittavat.

Raket-junior -kuskimme Jesse oli jälleen kerran varma
kuljettaja, jonka lähdöt olivat jännää katsottavaa.
Junnuissahan pelissä on nousupisteet yleiseen luokkaan,
joten yritystä 51 kilpailijan joukossa oli jopa liiankin kanssa.
Tavoitteena oli päästä finaaliin ja avata pistetili. Jesse
sijoittui finaalissa hienosti sijalle 10 keräten kaksi
nousupistettä.

Raket- yleisissä Kevätpäräys on perinteinen
katselmuskisa, jossa katsotaan kaverien vauhti. Meno
oli todella tasaista ja pienikin virhe kostautui aina
useamman sijan menetyksellä, mutta Atte kokeneena
pelimiehenä taisteli itsensä finaalin 13:sta noin 30 kuskin
joukosta.

Jenniä jännitettiin koko porukan voimin huoltajakatsomossa
ensimmäisen ICA-junior kilpailun johdosta. Upea aika-ajo
sijoitus (9.) vain kaksi kymmenystä paaluajasta lupasi
hyvää kisaan. Ensimmäisessä alkuerässä Jenni oli jo
noussut viidenneksi tavoittaen kärkeä, mutta rinnakkainajo
keltaisen lipun aikana tulkittiin ohitukseksi. Tästä oli
valitettavasti tiukka tuomio eli musta lippu. Seuraaviin
eriin jouduttiin sitten starttaamaan takarivistä, mutta
finaalissa Jenni näytti kuuluvansa ICA-junior -luokan
vahvoihin nimiin sijoittuen hyvän ajon jälkeen sijalle
viisitoista 28 kuljettajan joukossa.

Näin siis Porissa. Onnellinen, mutta väsynyt KIDS Karting
Team rantautui kotiin myöhään lauantai yöllä taas yhtä
upeaa kokemusta rikkaampana.

Seuraavaksi menemme Helsinki Kartingiin helatorstaina
9.5. nuorimpien voimin. Olette lämpimästi tervetulleita
vieraaksemme. Mikäli olet tulossa, ole ystävällinen ja soita
tai meilaa Eralle viimeistään 8.5. (puh. 0400-807070).
-): Terveisin Kidsit ja faijat

http://www.hartwall.fi
mailto:era@msmcom.net

