KARTINGIN JA NUORISOTYÖN TUKIJAKSI KAUDELLE 2015?
PIPPON KARTING-RATA, LAHTI
Lahden FK Ry on Pippon Moottoriurheilukeskuksen karting -rataa ylläpitävä yhdistys,
joka pääasiallinen toiminta on nuorten harrastus- ja kilpailutoiminnassa. Lahden
FK:n historia ulottuu vuoteen 1977, jolloin se perustettiin ja sen myötä vuonna 1980
avattiin Lahden karting -rata. Tästä eteenpäin, nyt yli kolmenkymmenen vuoden
ajan, rata on palvellut sekä Lahden, että koko eteläisen Suomen harrastajia
loistavana ja paljon kehuttuna harjoitus- ja kilpailupaikkana. Yhdistyksen tarkoitus
on yhdistää Lahden seudun karting -autoilun harrastajat ja kilpailijat, luoda
yhteishenkeä lajin keskuudessa, sekä ohjata ja auttaa nuoria vanhempineen
kehittävän harrastuksen parissa.

Lahden FK on radan alkuajoista lähtien opastanut radalla nuoria kuljettajien alkuja
harrastuksen pariin ja avustanut heitä eteenpäin. Radalla ovat kisailleet tutut
nimet, kuten Kimi Räikkönen, Mikat Häkkinen ja Salo, sekä monet muut tunnetut
suomalaiskuljettajamme. Keväisin järjestettävän ajokoulun myötä yhä useammat
lapset vanhempiensa kanssa löytävät tiensä tämän hienon harrastuksen pariin.
Lahden radalla uransa 90-luvun lopulla aloittanut Valtteri Bottas on erinomainen
nykyesimerkki siitä, miten Pippon karting -radalla kerhon avustuksella alkaneesta
harrastuksesta on muodostunut halun ja onnistumisten kautta ammatti maailman
huipulla. Valtterin lisäksi Lahdesta on tullut vuosikymmenien aikana useita
menestyksekkäitä kuljettajia, joista osa toimii vielä ammattimaisen
moottoriurheilun parissa.

Viime aikoina käytettävissä olleet varat ovat menneet nyt voimassa olevan
ympäristölupaprosessin käsittelyyn, jonka vaatimiin selvityksiin ja
mittauksiin on mennyt merkittävä summa rahaa. Tämän johdosta rataalueelle on tehty vain välttämättömiä korjauksia hyvän kunnon
ylläpitämiseksi. Ensi kesäksi on kuitenkin suunnitelmissa kohentaa rataalueen kuntoa entisestään ja Lahden FK tarvitsee Teidän tukeanne.
Ensisijaisesti Lahden FK hakee tukea vanhentuneen ajokalustonsa
uusimiseen, jota käytetään joka keväisessä 6-10 vuotiaille tarkoitetussa
ajokoulussa. Tavoitteena on saada 7-8 kappaletta samanlaisia autoja, joilla
pystytään järkevästi järjestämään ajokoulu ja tarjoamaan ajokokemusta
kerholaisille joilla ei ole omaa autoa. Tämä tuki siis mahdollistaisi
mahdollisimman monen halukkaan osallistumisen kehittävään harrastukseen
valvotuissa olosuhteissa.
Lisäksi suunnitteilla on radan ympärillä olevan aidan uusiminen enemmän
melua estäväksi, kuten myös kokonaisuudessaan alueen ulkoasun
kohentaminen entisestään.
Toivomme Teidän olevan kiinnostuneita tukemaan toimintaamme ja hyvää
harrastusta!
Vastineeksi tarjoamme näkyvyyttä radallamme haluamallanne tavalla.
Kaudella 2015 on mm. Lahti Open, Karting SM ja Rotax Max Challenge sekä
lukuisia yritystapahtumia.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!
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