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Suomen Karting Liitolle kotisivut ovat osoitteessa www.kartingliitto.com. Sähköpostiosoite on
info@kartingliitto.com. Liiton tiedotteet löytyvät myös netistä. Kotisivuilla on lisäksi mm.
mestaruuskilpailujen kaikki tulokset luokittain.
JÄSENSEURAT
Tänä vuonna saimme liittoon kaksi uutta jäsenseuraa, Joensuun Urheiluautoilijat palasi takaisin
muutaman vuoden tauon jälkeen. Salon Urheiluautoilijat on uusi seura. Seuroissa on käynyt
kuljettajakatoa ja jäsenseuramäärämme on pudonnut muutamalla. Jäsenseurat löydätte myös
nettisivuiltamme. Seurojen kokonaismäärä on nyt 49 kpl.
MESTARUUSKILPAILUT
Seurat voivat anoa ensi vuoden mestaruuskilpailuja joulukuun loppuun mennessä. Kaudella
2016 ajatettavat luokat ovat Cadet, KF6, KF6 J, Raket J, Raket Micro. Tulevaisuudessa luokan
kannattavuuden rajana pidetään 10 osallistujaa / osakilpailu. Lopulliset luokkajaot tehdään anojien
kesken Suomen Karting liiton toimesta. Liitto tulee tarkentamaan sääntöjä Suomen Karting liiton
Mestaruuskilpailuita järjestäville seuroille. Tarkennuksilla pyritään entistä laadukkaampiin ja
haluttavampiin sarjoihin.
Periaatteena on, että osallistujan seuran on kuuluttava Karting liittoon, jotta kuljettaja voi päästä Liiton
palkinnoille. Palkintoihin ja stipendeihin oikeutetut Cadet kuljettajat palkitaan jäsenseurasta
riippumatta. Kaikki vähintään kolmeen osakilpailuun osallistuneet Cadet- kuljettajat saavat
muistopalkinnon, jos he saapuvat palkintojen jakotilaisuuteen Lautsiaan 21.11.2015. Pakollinen
ilmoittautuminen on ruokailun vuoksi.
KARTING – Aloittelijan opas
KARTING – Aloittelijan opas. Opaskirja on tuhti tietopaketti aloittelevalle karting- harrastajalle ja KF6luokan kuljettajalle sekä huoltajalle. Toivomme luonnollisesti, että tilaisitte kirjanne Suomen Karting
Liiton kautta. Hinta on 1-9 kpl a 8,00 euroa/kpl, suuremmat määrät 6,00 euroa/kpl + postikulut.
Tilaukset: Pentti Vuohijoki, puh. 0400 405 832, ville.vuohijoki@luukku.com tai info@kartingliitto.com.
Kirjaa saa myös rajoitetusti Karting Liiton hallituksen jäseniltä ilman postikuluja.
SYYSKOKOUS
Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin Lautsian Lomakeskuksessa Hauholla lauantaina
10.10.2015. Kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Juhani Valtasen Porista. Toimikausi alkaa
vuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenistössä ei tapahtunut muutoksia.
SUOMEN KARTING LIITON PALKINTOJEN SEKÄ STIPENDIEN JAKO
Liiton palkintojen ja stipendien jako pidetään lauantaina 21.11.2015 Lautsian Lomakeskuksessa
Hauholla alkaen klo 18.00. Ilmoittautumisohjeet ja majoitushinnat ovat myös netissä. Joka luokan
kolme parasta palkitaan. Lisäksi jaetaan KV- toiminnan matka-avustukset.
Muut Cadet- luokassa vähintään 3 osakilpailua ajaneet paikalle saapuneet kuljettajat palkitaan
muistopalkinnoilla. Palkittavien lista http://www.kartingliitto.com/mestarit_2015.html.
Liitto maksaa kaikkien palkittavien ja kv-stipendin saajien illallisen. Liitto ei maksa majoitusta.
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Illalliskortti aikuiset 26 € ja lapset (4-12v) 13 €. Majoitus 44€/h/2hh, 68€/1hh, lisävuode 22€, lapsi 012v. veloituksetta. Ilmainen sauna la klo 15.00–17.30. Uima-allas. Ota oma pyyhe ja uikkarit mukaan!
Ilmoittautuminen majoitukseen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin saadakseen huoneen
varmasti (6.11.2015). Myös pelkästään ruokailuun tulevat varaavat sen 13.11.2015 mennessä
suoraan hotelliin. Majoituksen voi varata myöhemminkin, jos tilaa riittää.
Tiedottakaa tilaisuudesta tässä kirjeessä mainituille jäsenillenne.
Jos palkittava ei itse pääse tilaisuuteen, sopikaa jonkun muun palkitun kanssa palkintonne
noutamisesta. Kutsu on liitteenä sekä nettisivuilla. Mestaruusmitalien saajat ilmoitetaan seuroille tässä
tiedotteessa. Kerhot tiedottavat asianomaisille edelleen.
Kaikki ulkomaiset Liiton sarjoihin osallistuneet kuljettajat on myös kutsuttu. Liitto maksaa kuljettajien
ruokailun ja he saavat muistopalkinnon kuten edellisenä vuonna.
See an invitation in English.
Tilaisuudessa julkistetaan Suomen Karting Liiton Vuoden FK-kuljettaja ja Vuoden FK- Junior kuljettaja
sekä Vuoden Toimija.
Viime vuonna Vuoden Kuljettajaksi nimettiin KZ2-luokan Simo Puhakka Monako FK:sta.
Vuoden Junior kuljettaja oli KF6-luokan Jonne Ollikainen Oulun FK-125:stä.
Vuoden Toimijaksi valittiin Rauno Syysmäki ja Merja Ruokolainen.
Seurat voivat tehdä liitolle esityksiä Vuoden Junior-kuljettajaksi ja Vuoden Toimijaksi
31.10.2015 mennessä.
Vuoden FK-junior valintaan vaikuttavat perusteet
http://www.kartingliitto.com/vuoden_fk_junior_kiertopalkinto.html
Vuoden toimija kiertopalkinto
http://www.kartingliitto.com/vuoden_toimija.html
Kiertopalkinnot on ehdottomasti palautettava liitolle kaiverrusta varten!
Otamme yhteyttä. Palkintoja ei postiteta, jollei vastaanottaja tai edustaja ole paikalla.
ANSIOMITALIT
Ansiomitaleja voi vielä anoa liitolta. Hinnat: pronssinen 17 €, hopeinen 26 € ja kultainen 68 €. Mitalit
luovutetaan liiton pikkujouluissa. Yhteyshenkilö Ilkka Westman puh. 050 4321 031.
KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN (KV) AVUSTUKSET
Hakijoita oli tänä vuonna 3 henkeä. Hakijat olivat Juho Valtanen, Niklas Tiihonen ja Paavo Tonteri.
Hakemukset hyväksyttiin. Tiedotamme hakijoille suoraan.
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