Kilpailutoiminta 2019
Kilpailukausi 2019 aloitetaan
perinteisellä Peurunkarallilla 9.2 joka
palautettiin nyt tutulle talvikaudelle.
Seuramme hoitaa pääjärjestelyt sekä
yhden erikoiskokeen.

Tule mukaan...
Jäseniä Laukaan Moottorimiehissä on 237, joista
26 alle 18v nuorisojäsentä. (2018 lopussa)

Kesä-heinäkuun vaihteessa
järjestämme yhdessä AKK:n kanssa
SM Karting osakilpailun Ruuhimäki
Circuitilla, Lievestuoreella

Laukaan Sataman yhteydessä olevalla
Rantapuiston RC-radalla suhistellaan
Touring-kisan merkeissä, puolestaan
heinäkuun lopulla.

Tiesithän, että sinun ei tarvitse olla seuramme jäsen
päästäksesi tekemään kilpailuja?
Tehtäviä löytyy vaikka makkaranpaistosta lähtien ja
kaikki apu on aina tarpeen.

Olemme aina olleet innokkaasti
kokeilemassa kaikkea uutta,
mitähän seuraavaksi?

Ota rohkeasti yhteyttä vaikka seuran sihteeriin
s-postilla sihteeri@lmm.fi tai jäsenkirjuriimme
jasenkirjuri@lmm.fi

Lisätietoa
S-postit:
pj@lmm.fi
sihteeri@lmm.fi
jasenkirjuri@lmm.fi

www.lmm.fi
Hauska—Vaativa—Kasvattava
Antoisa—Kansainvälinen

Historiaa
LMM kuuluu Autourheilun Kansallisen Keskusliitto
AKK:n Keski-Suomen alueeseen eli alue 4.
Seuramme on perustettu 6.6.1967 JMU:n alajaostoksi
(Jyväskylän Moottoriurheilijat ry) ja tarkoituksena oli
olla oppipoikana seuratoiminnassa.
Alkuvuosina tehtiin mm. jäärata-ajoja ja
moottorikelkkakisoja. Jallun Pyöritys oli
autosuunnistuksen kisa ja kilpailijapuolella lajilla
olikin suuri harrastajakunta. Toiminnan vakiinnuttua
ja jäsenmäärän kasvaessa todettiin 1975 että nyt
pärjätään jo omillaan ja näin Laukaan
Moottorimiehistä tuli Ry.
Ensimmäinen Peurunkaralli ajettiin 1989. Vuonna
2019 on vuorossa jo 21. Peurunkaralli.
Pienoisautoilijoilla kilpailutoiminta alkoi 1990
Kupolikrossilla ja kymmenen vuotta myöhemmin
aloitettiin kesäkisat.
Karting sai oman kisan vuonna 2002 ja hieman
takkuilevan aloituksen jälkeen kilpailuiden

Kerhotilat

Hallitus ja toimihenkilöt

Kerhotilamme on nimeltään Takapiikki ja se
sijaitsee Laukaan aseman läheisyydessä.
Takapiikissä on kokoustila ja sauna.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Lisäksi varsinaiset
hallitusjäsenet ovat myös kaksivuotisia. Heistä
valitaan syyskokouksessa aina puolet eli 3
kerrallaan. Varajäseniä on kolme, ja heidät
valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

Hallin puolella on varasto kaikelle seuran
toimintaan liittyvälle kalustolle ja takapihalla
kylmävarasto.
Takapiikkimme löydät osoitteesta:
Kankaanpääntie 41350 Laukaa

Hallitus valitsee itselleen joka vuosi sihteerin,
tilinhoitajan, jäsenkirjurin, kalustovastaavan yms.
toimihenkilöt. Lisäksi valitaan joka lajista edustaja.
Yleensä se on tiimin puheenjohtaja, mutta voi olla
vaikka ihan tavallinen lajin harrastajakin.
Hallituksen kokouksiin kutsutaan aina koko em.
sakki. On katsottu, että runsas osallistujajoukko
tuo hallituksen tekemiset paremmin esille ja
avoimuus on parempi työkalu eli tieto kulkee
paremmin, mitä useampi korva on kuulolla.
Virallisesti hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä
on puheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä.

