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AJANKOHTAISIA ASIOITA

JÄSENMAKSUT 2015
Jäsenmaksulomakkeet on postitettu vuoden 2014 jäsenille. Muista käyttää
omaa viitenumeroasi. Eräpäivä on 15.02.2015.Vuoden 2015 vuositarrat postitettaan maaliskuun aikana kaikille siihen mennessä jäsenmaksun suorittaneille.
PIENOISMALLIPÄIVÄ
Kevään Pienoismallipäivä järjestetään 28.02.2015 Tampereen Kauppaoppilaitoksella, tiedustelut Jari Männiköltä numerosta 0400-833841.
WINTER SWAP MEET
Tapahtuma järjestetään 28.03.2015 Teivon Raviradalla, tiedustelut Harri
Kopralta numerosta 0400-735727.
HOT ROD & ROCK SHOW 2015
Kevään näyttely järjestetään 25.-26.04.2015 Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus Pirkkahallissa. Näyttelyajoneuvoja voit tarjota näyttelyn nettisivujen kautta osoitteessa: hotrod-rockshow.com. Kerhopaikkojen tiedustelut
Kari Salomaalta numerosta 0400-623276 ja firmapaikkojen tiedustelut Ismo
Laaksolta numerosta 0400-730294. Lippujen hintoja ei ole nostettu, joten ne
ovat samat kuin viime vuonna.
JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat tulla uudelle kurssille, ota yhteys Jari Männikköön numeroon 0400-833841 tai jari_mannikko@luukku.com.
JÄSENTEN SISÄÄNPÄÄSY
Voimassa olevalla jäsenkortilla saat yhden ilmaisen sisäänpääsyn seuraaviin
järjestämiimme tapahtumiin: Pienoismallipäivä, Winter Swap Meet, Hot
Rod & Rock Show ja October Swap Meet.
Lippujen lunastus ainoastaan tapahtuman aukioloaikana pääsisäänkäynnin lippuluukulta.

STREET & DRAG TEAM 2015
Tämän vuoden team sopimuskaavakkeiden tilaus toimistolta 15.04.2015
mennessä osoitteesta: office@fhra-tre.net.
STICKY WINGERS
Saamamme tiedon mukaan myös Lielahti keskuksen Sticky Wingers ravintolata saa alennusta kerhon jäsenkortilla.
TALLIPAIKAT
Kerhotallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut tallivalvoja
Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656.
VUODEN 2015 TAPAHTUMIA:
24.01. Winter Party, Saloon 43, 28.02. Pienoismallipäivä, Kauppaoppilaitos
28.03. Winter Swap Meet, Teivon Ravirata, 29.03. Kevätkokous, kerhotilat
25.-26.04. Hot Rod & Rock Show, TESC, 10.10. October Swap Meet, Teivon
Ravirata, 25.10.Vuosikokous, kerhotilat, 12.12. X-Mas Party, Ravintola ....

AMD World Championship of
Custom Bike Building
Veikko Sikiö Juupajoelta sijoittui kakkoseksi itserakentamaallaan WSA pyörällä kysyisessä kisassa mistä onnitelut hänelle.

Suomen suurin jenkkiautolehti
Suomen suurin jenkkiautolehti

Tilaa lehti: veekasi.net/tilaus
RODDARI 3
Tilaa lehti: veekasi.net/tilaus

Kuvat: Aimo Teva
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Tuli taas tehtyä urheilusuoritus, joka on
vailla vertaa. Sen pitäisi rohkaista Teitä muita roddareita aivan suunnattomiin suorituksiin talviajelussa. Joka tapauksessa
ajoin Talwiajoissa Keski-Suomessa jäärataa
Neekerimossella ja tipuin kuin ankka oikealle Mosselle, joka päästi suvikumeilla. Huono
selitys on, että Dartin renkaat on tehty mustasta posliinista joskus sata vuotta sitten ja
nastarengasluokkaan jouduttiin, kun katsastuksessa löytyi nasta. Sekunti jäätiin vuotta
uudemmalle Valiantille, mutta melkein viikko
suvikumi-Mosselle. No, ajaminen on taidosta kiinni!
Viime vuonna pääsin palkinnoille, mutta palkintosijan juhlinta meni niin tiukaksi, etten huomannut koko palkintojen jakoa.
Luotokorttilaskusta saatoin myöhemmin
päätellä, että ilmeisesti aika moni muukin oli
viettänyt hauskan illan. Tänä järjestäjät olivat
niin juonikkaita, että rastikysymykset ja -tehtävät vaativat hoksottimia ja älliä. Tämä selittänee, ettei meidän autokuntaa näkynyt kärkipäässä.
Saarijärvelle matka on aika pitkä, mutta sillä verukkeella sai töistäkin pinnattua päivän.
Summassaaressa ei ihan mahduttu hotelliin,
mutta lähelle kylläkin. Paikalliseen maatalousoppilaitokseen viritetyllä lähtöpaikalla oli
suuren urheilujuhlan tuntua. Sitten vaan puristamaan rattia ja pedaali peltiin! Puolen minuutin välit ovat hyvä ja huono asia: 214 autokunnan matkaan saattaminen ei kestä aivan
tolkuttomasti, mutta alkuhetkestä saakka ajetaan jonossa.
Tiet olivat valittu pieniksi lenkeiksi
Saarijärven eri puolille. Jono meni vauhtiaan. Poikkeuksena viime vuoteen jono liikkui
koko ajan. Ryhmäkuri salli vain yhden ryh-

Kumma juttu, että taas piti tankata, vaikka viime vuonnakin tankattiin. Ei se kuusimukinenkaan mene ilman bensaa kuin alamäkeen ja Keski-Suomessa on myös ylämäkiä.
mäkusen ja yhdellä rastilla vähän jonotettiin. Ruokailurasti meni täysin jonottamatta
ja siinä oli aikaa näppiä pittoreskeja muista
autoista. On tietysti selvä, että kun järjestää
41. kerran tapahtuman, ei sitä ihan huonosti
viitsi tehdä. Keski-Suomessa homma osataan.
Ehkä pienet tiet vaativat lievää kärsivällisyyttä. Mutta ei kai kukaan lähdekään
Talwiajoon huimistelemaan. Mennään vaan
samaa vauhtia kuin muutkin. Epätoivoinen
yritykseni karistaa kintereiltä vuotta uudempi Dartti ei onnistunut, muttei sekään kauheesti päässyt isottelemaan.
Reitti oli tiekirjalla. Se on selkeä ratkaisu.
Jos kerran oppii tiekirjan käytön, ilman sitä
olo on varsin onneton. Myös hotelli selvisi hyvillä pointseilla hommastaan. Ruoka on
aina makuasia, mutta jonottamattomuus ja
palveluhenkilökunnan ystävällisyys oli kohdallaan. Eikä mekään missään lumikuopassa
asuttu, vaikkei hotelliin mahduttu.

Eli mitä tämä voisi antaa roddarille?
Mukana on aika paljon jenkkejä (20 jenkkiä
215 startanneesta). Talwiajoissa ei kukaan
katso mimmoistakaan jenkkistriibeä kieroon.
Ikää autolla pitää olla ilman muzeoleimaa 40
vuotta, mutta jenkithän olivat jo silloin ihan
autoja. Ainakin mainetta ja kunniaa voi saada.
Nytkin yhden luokan voittajaksi kruunattiin
Musse. Myös voi naatiskella, koska jenkeissä
on lämmintä, mukava alusta ja siis kyyti ihan
kohdallaan. Ajamisen iloa saa, koska kaikki
jenkkiautot ovat helppoja ja johdonmukaisia ajettavia eikä jarruja ei tarvita jääradalla. Julkisuutta saa, koska Keski-Suomalainen
(ja Roddari) jaksaa uutisoida tapahtumaa innokkaasti. Hyvää seuraa on tarjolla (siis vihje
naisväelle): Mä ja Prusin Antti ollaan siellä (tulipa vitsi vihdoinkin!). Tietysti tapahtuma antaa mahdollisuuden rahankuluun, mutta antaminenhan on ihan puhtaasti ilo.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

Tässä on meneillään tärkeä hetki. Ajokuri salli yhden ainoan yhteisen ryhmäkusen. Tätä Dartia
yritin paeta epätoivon siivittämin voimin koko alkumatkan, mutta hyvin pysyi perässä. Kukaan ei
taatusti usko, kuinka hyviä nämä Neekerimosset ovat Suomen lumisilla teillä. Mutta ne vaan on!

Autokattaus on aika laaja. Tämä -61 Plymari
Fury oli taukopaikalla laajan yleisöjoukon saartama. Olivatko kaikki sukulaisia, en tiedä. Muttei
kukaan tämmöistä rojukasaa ainakaan vierastanut.

Tämmöinen Ford Ranchero Custom 300 V8 vuosimallia 1957 tuli Svedulasta saakka lisäämään
autokattaukseen perusjunttiautoista poikkeavan
menopelin.

Kuvat: Mika Sivenius ja Kari Leponiemi

Turku Kustom Show:han on perinteiseen Drive in tyyliin
pidettävä näyttely. Tapahtumapaikkana vakiintunut Urheilupuiston kenttä on hyvä sijaintinsa puolesta, paljon ohikulkijoita. Kaiken lisäksi sisäänpääsy on vaivaisen vitosen.
Alan harrastajat on löytänyt tapahtuman hyvin ja kalustoa
onkin aina hienosti paikalla laidasta laitaan sekä yleisömäärä
tuntuu vaan kasvavan vuosi vuodelta. Keli kiusasi tapahtumaa
tänä vuonna harmillisesti, eli vettä tuli vähän väliä enemmän
ja vähemmän. Päivällä oli bändi lauteilla ja muuten vapaata
seurustelua tuttujen ja tuntemattomien kanssa, sekä tutustumista tapahtuman hienoon kalustoon.
Oli hienoja polkupyöriä,moottoripyöriä ja tietysti aivan
mahtavia rodeja sekä kustomeita.Ennakkoilmoittautujen kesken arvottiin bensalahjakortteja, mikä on mukava ”palkinto” sellaisen voittaneelle.Tietysti myös joka luokan 3 parasta
palkittiin sekä yleisön suosikki. Iltabileet järjestettiin Klubilla
missä pääsi kuuntelemaan useita bändejä 15 € hinnalla.
Sateisin terveisin Mika ”sibe” Sivenius
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Kuvat: Marko Ylitalo
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NYSKTIO
K
KESKUKSESSA

MUISTA
JÄSENETUSI
FHRA TAMPEREEN SEUTU RY:N
JÄSENKORTILLA -20% ALENNUS
RUOKATUOTTEISTA.
EI KOSKE TARJOUKSIA.

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala
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Jo useamman vuoden Satulinnassa pidetty
Linnacruising on paisunut niin isoksi, että ainoana vaihtoehtona tapahtuman jatkamiselle oli
paikan vaihto. Tänä vuonna se tapahtui ja uutena paikkana Alastaron moottorirata oli mahtava.
Toki jotain parannuksia järjestelyihin pitää ensi
vuodeksi tehdä mutta silti... hieno paikka.
Tuttuun tyyliin burniskisa ja livemusiikkia, uutuutena swap mikä oli vielä lasten kengissä mutta eiköhän sana leviä ja myyjiäkin löytää ensi
vuodeksi lisää paikalle. Hämeenlinna 375 vuotis juhlacruisinkiin järjestäydyttiin kiertämällä moottorirata ja siitä letkassa kaupungin läpi.
Kun mekin noin puolessavälissä letkaa saavuttiin
jo cruisingin loppuun oli osa vielä lähtemättä, eli
autokuntia oli todella paljon.
Kaupunkilaiset hurraa ja taputtaa teiden varsilla autoille ja liikenne on katkaistu cruising letkan tieltä, upeaa. Ainoa järjestäjistä riippumaton miinus tapahtumalle oli, kun joku vajaaälyinen oli viillellyt autojen penkkejä autojen ollessa parkissa moottoriradalla. Toivottavasti syyllinen saadaan vastuuseen.
Kesäterveisin: Mika ”sibe” Sivenius
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Saimaan ympäri

Suur-Saimaan ajo on Suomen ainut perinteinen kaksipäiväinen mobilistiajo. Tänä
vuonna se oli kerännyt 233 osanottajansa joukkoon yli kymmenen ulkomaalaista
autokuntaa. Saksasta tuli niistä suurin osa
ja jo perinteisesti 3 autokuntaa Venäjältä.
Perinteisesti myös pisimmän matkan ajanut tulee Venäjältä. Saksalaiset edustivat
maailman vanhinta vanhojen autojen klubia,
Allgemainer Schnauferl Club, joka on pe-

rustettu jo vuonna 1900. Kontaktihenkilönä
heillä oli Saksassa asuva ja työskentelevä
suomalainen.
Ajossa ajetaan joka vuosi suunnilleen
sama reitti, tosin eri suuntiin vuorovuosina ja lähtö vaihtelee Mikkelin ja Imatran
kesken. Ajojen palkinnot ratkaistaan tehtävärasteilla. Tehtävät ja kysymykset on sommiteltu niin, että ne vaativat hoksottimia.
Niitä on esimerkiksi varsin vaikea googla-

Jenkit lisäävät suosiotaan jatkuvasti mobilistiajoissa. Sitä ei tietenkään
voi pitää ihmeenä. Huoletonta ja mukavaa menoa, eikös autot ole sitä
varten tehtyjä? Caddyn Eldorado rättikatto vm. 1973 suoraan Imatralta.

ta tai edes kysyä kaverilta. Ilmeisesti nimenomaan nämä tehtävät pitävät yllä osallistumisinnon, koska osanottajia on paljon ja
koko ajan lisää on tulossa.
Suur-Saimaan ympäriajo on sinänsä leppoisaa köröttelyä noin 300 kilometriä
Saimaan ympäri. Ajo sopii hyvin jenkeille ja
oikeastaan ainut asia, mikä hämmästyttää,
on Tampereen seudun autojen vähäisyys.
Teksti ja kuvat: Martti Piltz

DeSoto oli vm.1951 tämän ristiinalaisen miehen vara-auto, mutta
mikäs on paistatellessa Saimaan rannalla jo puolimatkaa takana
Ei pussihousutkaan ole mitään tyhjätaskuja, vaikka usein niin väi
tetään. Melkein jokaiselle epäkuntoiselle autolle oli löytynyt omasta
tallista vara-auto.

Käpsy on melkein jenkki ja moni
roddari on aikoinaan aloittanut
amerikanautouransa Käppärillä.
Hieno pirssi Euroopassa.
Vuosimallin 1955 Kapitänissä on
2,6 litran rivikuutonen. 80 pol
pollea oli silloin paljon Euroopassa
ja Suomessa suhteellisesti vielä
enemmän.

Joskus jenkkiautoista uhotaan, että niissä oli se tai tämä varuste jo ennen kuin Edison kek
keksi sähkövalon. Kuitenkin Euroopassa keksittiin aikaisemmin varustaa juustokupu pyörillä ja
moottorilla. Sitä paitsi: ”Ei voimaa ilman savua”. Sitä tupruaa sinisenä vuosimallin 1955 Messu
KR 200:n pakoputkesta.Teltta tosin on sininen jo tehtaalta lähtien. Niin, ja 10 hepovoimaa.

Alabamassa vietetty työkeikka taka
takana, Los Angelesin lentokentällä lokakuun
viimeisen päivän myöhäisenä iltana, New
Orleansin French Quarterin pyhäinpäivän
iltapäiväbileet painavat otsaa. Suuntaan
kohti autovuokraamoa, jossa saattohoitovaiheessa olevalle fordistille pitäisi olla
avo-Mustang valmiina. Alamon hikisessä hallissa viidenkymmenen muun matkaajan kanssa jonottaessa mielessä käy
kaikenlaista painokelvotonta; hymy tosin rimpuilee väkisin pintaan kun tiskin
takana kuvankaunis, tähtisilmäinen tummaihoinen tyttö tiukassa nahkahameessa, soivassa topissa ja asekotelossa – onhan nyt Halloween Night – sutii vuokrapaperit kuntoon alta aikayksikön miljoonan dollarin hymyn kera ja ohjaa kädestä pitäen parkkipaikan ovelle. Valinta vapaa, avoautoja pitäisi olla niille varatulla
alueella kymmenkunta. Totuus valkenee
kun tsekkiläinen nuoripari vie viimeisen
Mustangin nenäni edestä. Tyydyn viereiseen mustaan 2014-malliseen riepukattoiseen Camaroon, nakkaan putkikassini takaluukkuun ja suuntaan rusettinokkaisen
kumijalkani kohti Venice Beachia.
L.A., loputtomiin läikkyvä valomeri,
myöhäinen syksy, iltayö ja +20 astetta –
matkaväsymyksen järsimä jomotus haihtuu huomaamatta. Hotellini löytyy muutaman ohiajon jälkeen; auto parkkiin ja respasta huoneen avaimet käteen. Kämppä
löytyy luhtitalon toisesta kerroksesta; joka veräjästä on suora pääsy pihalle.
Täydellinen Pulp Fiction –kehys tälle reissulle. Sen minkä paikka hylkää ulkonäöllään, se kutsuu takaisin avosylin oven sisäpuolella – huone on siisti, hyvin varusteltu ja vuoteet kunnolliset. Uni niittaa nopeasti, hädin tuskin kuulen torppaa takovan kaatosateen ja ikkunoissa parkuvan
tuulen.
Aamulla auton päällä on ruskeita palmunoksia ristissä, ja liikkeelle lähdettyäni huomaan kaduilla melkoisen kaaoksen.
Radiota selatessa käy selväksi, että syksyn
kovin luonnonräpellys on potkinut enkelten kaupunkia kunnolla, mm. elokuvien
takaa-ajokohtauksistakin tutut tulvakanavat ovat tulvineet kaduille. Suuntaan aamukahville Venice Beachin rantaan, jossa
hiekkaa haravoidaan koneilla jo aamukuudelta. Terhakoita lenkkeilijöitä näyttää riittävän joka nurkalla. Tällä rannalla ei maailman ylipainoisimman kansan läsnäolo näy
mitenkään.
Päivä kuluu ajellessa kymmenen vuoden
takaa tutuilla nurkilla Sunset Boulevardilla;
mikään ei näytä muuttuneen. Topangan
alueella lerjun kanjonista toiseen rätti las12 RODDARI

Teksti ja kuvat: Perttu Aho

Venice Beach

Ulkonäyttelyssä oli vahvasti
roadsport-teema esillä - vehkeet olivat vapaasti näyttelyvieraiden käpisteltävissä.
Letukan C10:stä saa
oivan how-low-can-yougo -kulkineen... Tällä
kelpaa tsupparoida.

Työkalufirma Craftsmanin entisöimä
´49 Dodge Panel Truck - perinnemeininki on amerikkalaisyhtiöille iso juttu.
kostettuna, nuuhkin voimakkaasti eukalyptuksista ilmaa, nautiskelen hitaasti soljuvasta vauhdista ja Suomen kesää muistuttavasta lämmöstä. Tämä on oikeasti
paikka jossa voisi asua ympäri vuoden.
Illalla haen veljeni Tuuren LAX:ista. Mies
tulee suoraan Suomesta ja näyttääkin siltä. Suoraan hotellille, kylmät oluet kitaraan ja patjoille – aamuksi on suunnitteilla
päämäärätöntä kiertoajelua.
Sunnuntai liukuu pehmeästi kurvaillessa
ympäri Hollywoodia ja pohjoisempaa Los
Angelesin aluetta. Lounastamme seudulla
30 vuotta asuneen Palosen Jarmon kanssa
kiitoksena loppusyksystä hienosti hoidetun autonhankinnan tiimoilta. Iltapäivällä
saamme kuningasidean – mitä suotta

´39 GM Futurliner.Yksi kahdestatoista koskaan
valmistetusta. Näitä on enää seitsemän jäljellä
- yksi Ruotsissa...

odottamaan maanantaihin, kun Las Vegasiin voi ajaa sunnuntaiiltanakin! Ja ei kun tuumasta toimeen; kioskin nokka Interstate
15:lle ja tennari oikoseksi.
Nevadan osavaltion rajan ylittyessä pimeä autiomaa muuttuu
silmänräpäyksessä. Primm, Nevada, toivottaa kiihkeimmät pelurit tervetulleeksi mailien päähän vilkkuvilla kirkkailla valoillaan; niitä joita pelaaminen ei kiinnosta, houkutellaan valtavilla
valomainoksilla syytämään ruttuiset dollarinsa hehtaarihalleihin
koottuihin outlet-myymälöihin.Tuure raottaa sivulasia, sytytämme reissusavukkeet. Kaupungin takana pimenevä valtatie houkuttaa enemmän. Camaron nopeusmittarin neula löytää paikkansa 90 tuntimailin kohdalta.
Vegasiin saapuminen on aina yhtä vaikuttavaa. Tämä on ensimmäinen kerta kun tulen kaupunkiin autolla – näky on maan
tasaltakin huikaiseva. Keskellä ei yhtään mitään nousee valtava
keinoloistosirkus ja toinen toistaan kirkkaammin valaistuja hotelleja tunkee syliin mailitolkulla. Löydämme ensimmäisen yön
majapaikkamme Monte Carlon Las Vegas Boulevardin eteläosasta ensiyrittämällä. Kiesi parkkiin, pikaravia check-iniin, ylös
23. kerrokseen, bourbonit jäillä kouraan ja hiljaisuuden vallitessa tuijottamaan Stripin vaikuttavia näkymiä lattiasta kattoon
olevasta ikkunasta.Vegas lumoaa. Aina.
Maanantai menee ajellessa Hoover-padolle Arizonan rajalle.
Amerikkalaisesta insinööritieteestä voidaan olla montaa mieltä, mutta kyseinen Los Angelesinkin talousvesivaroja vartioiva
pato on kerrassaan vaikuttava. Illalla suuntaamme varsinaiseen
reissua varten varaamaamme hotelliin, joka on Stripin keskiosassa hiukan yksinään nököttävä Circus Circus. Paikka on parhaat päivänsä nähnyt jo kauan sitten, mutta palvelee sijaintinsa
osalta SEMA-näyttelyä varten mainiosti, ja oli 89 dollarin huonekohtaisella vuorokausihinnalla edullinen.
Tiistaiaamun aloitamme Mötley Crüe:n Vince Neilin omistamassa kuppilassa aamiaisella. Satsilla ruokkisi viisihenkisen perheen. Ähkyä yskien hyppäämme yhteen SEMA:n lukuisista, useita hotelleja kiertävistä sukkulabusseista. Paratiisin porteille saavumme kahden kilsan pyrähdyksen jälkeen.
Syyskuun lopussa tilaamamme liput eivät olleet koskaan tulleet Suomeen ennen lähtöämme, joten seuraava siirto on hakeutua näyttelyvieraille tarkoitettuun kirjautumiseen sähköpostiin tulleiden tilausvahvistusten kanssa. Aulassa on tuhat ihmistä, ja epätoivo valtaa mielen hetkeksi, kunnes ymmärrys iskee: tämä on Amerikkaa, täällä tähän on varauduttu, täällä homma toimii. Kymmenessä minuutissa olemme kirjautumistiskillä,
jossa on enemmän henkilökuntaa kuin Prismassa joulun aatonaattona. Saamme viivakoodilaput kaulaan ja imeydymme muun
jengin mukana ensimmäiseen halliin.
Tunnin jälkeen alkaa valjeta kuinka valtavasta tapahtumasta
täällä on kysymys. Pikaisen laskutoimituksen tuloksena päät-

Näitä turbodieselöityjä punk rat rodeja näkyi tontilla useita. Omistajat
näyttivät kaikki siltä Rare Exports -leffan ilkeältä joulupukilta...

´65 Coupe de Ville ilmoilla. Tämän suorakylkisempää Kaukoa ei ole tullut vastaan vuosiin.

Klassinen ’66 Impala Coupe. South Central L.A.:ssa tästä olisi puuttunut enää se rattimies ja pari bandanna-päistä drive-by shooteria...

Viimeisen päälle hieno yhdistelmä. Kyllä tuolla setillä kehtaa raahata
’55 Gasseria vartilta toiselle.
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telemme, että kaikkien kuuden hallin jokaisen käytävän kiertämiseen menee pysähdyksineen vähintään kolme päivää.
Ensimmäisen päivän lounastauolla alan junailemaan uutta majapaikkaa alkuperäisen
varauksen jatkoksi.
SEMA on näytteilleasettajien mukaan
paisunut vuosi vuodelta. Nähtävää on käsittämättömän paljon. Hallit vaihtelevat
teemoittain; on korikorjaustekniikkaa,
maalaus- ja pintakäsittelyosastoja, lukemattomia virityspajoja, autonvalmistajien
osastoja, kustompajoja, koeajorataa, kyyditystä alan laitteilla, kansalliset Letukan
pikkulohkon purku- ja kasausosakilpailut
high school –joukkueille, ulkoilmanäyttelyitä, vanne- ja rengastarjontaa, lisävarustetarjoajia jos jonkinlaisia. Mihin tahansa
käännyt, on edessäsi jotain uutta ja kiehtovaa; jenkkimeiningillä taitavasti paketoitu ja näyttävästi uutena ideana esiteltynä.
TV:stä tuttujen autosarjojen tähdet
kulkevat osastoilla näyttelykansan parissa vailla suurta draamaa; amerikkalaisittain ennen nimiesiintyjien saapumista lietsotaan sopiva hurmos aikaiseksi ja se purkautuu riehakkaasti mielenkiinnon kohteiden saapastellessa paikalle. Touhusta
puuttuu kokonaan kaikki jäykistely ja pönötys – erityisryhmille suodaan etuoikeus tavata tähdet ensin, tavallisia jonottajia kuitenkaan unohtamatta. Muutama
sana tulee vaihdettua niin West Coast
Customsin Ryan Friedlinghausin kuin Gas
Monkey Garagen Richard Rawlingsinkin
kanssa; leppoisia äijiä. Näyttelyohjelmaan
on kirjattu sivutolkulla alan nimekkäimpiä
toimijoita; kuka milläkin osastolla on tavattavissa mihinkin aikaan. Suosio on valtavaa ja tempaa mukaansa innokkuudellaan vaikka celebrity spotting ei muuten
sattuisikaan erityisemmin kiinnostamaan.
Ilmiön positiivisena puolena on se, että se
saa ruttuisemmankin asenteen siliämään
ihan vaivihkaan – ei mikään huono esimerkki meille taantumassa polkeville härmäläisillekään.
Autonvalmistajista Chevrolet ja Ford
olivat panostaneet reilusti. Kummallakin
oli pystytetty mittavat sisäosastot ja niiden
lisäksi ulos omat koeajoradat. Kävimme
katsomassa niin Corvette-kyyditykset
kuin Cobra-ajelutuksetkin; rengas oli leipää, bensa halpaa, villit luistelut hädin tuskin betoniporsaiden välissä pysyviä ja meteli infernaalista. Show-meininkiin oli panostettu juuri sillä tavalla kuin alan asiantuntijat ja harrastajat sitä arvostavat: dollarit olivat käytetty kuulo- ja hajuaistien
ärsykkeisiin enemmän kuin paikallaan töröttäviin miljoonapömpeleihin.
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Lössiä oli kuin pipoa. Näitä samanlaisia
halleja on laanilla kuusi + ulkoalueet.

Pikkulohkon purku- ja kasauskilpailut. Ensin kypärät naurattivat, mutta päät kolisivat sen verran lujaa, että olivat tarpeen.

Tästä rouvalle kotiin
bling bling -glitterikittiä Hopan koneeseen?
Messutyttöjen teema:
Wear what your run.

Hurstin ja GM:n yhteistyönä Camarosta tehty GTO.
Korisarjaa harkitaan tuotantoon.

GTO:n viereen oli laadittu näkemys myös
Trans-Amista kirkuvine kotkineen ja modernisoituine hunajakennovanteineen.

Kierrämme kolme täyttä päivää kaikki
hallit, pysähtyen nopeasti vain pystylounaille ja hätäisille kaljoille. Nähtävän ja kokemusten määrä yksinkertaisesti ylittää hidasliikkeisen suomalaisen aistirepertuaarin vastaanottokyvyn. Paljon jää näkemättäkin – tai ei niinkään näkemättä, vaan pysähtymättä ja maistelematta, kuulostelematta ja käpistelemättä. Esimerkiksi myytävänä olleen käsityö- ja taideosaston taulut, veistokset ja muut kilkkeet jäivät harmittavasti lähes juosten ohitetuksi.
SEMA on enemmän kuin näyttely; se
on show, elämys jonka uskon vahvistuvan
mitä useammin siellä käy. Spektaakkelia
on vaikea sisäistää ensimmäisellä käynnillä,
nähtävää on yksinkertaisesti ainakin allekirjoittaneen kaltaiselle kaikkiruokaiselle
aivan liikaa yhdellä käynnillä sulateltavaksi. Runsaudenpula muodostuu todelliseksi
ongelmaksi – ensimmäisen päivän jälkeen
ei oikein tiedä mihin suuntaan kääntyä,
kun joka paikassa on koko ajan jotain huikean kiinnostavaa. Amerikkalainen showorganisointi on täällä elementissään – kaikesta näkee, että suuria kävijämääriä on
totuttu junailemaan, kanavoimaan ja ohjaamaan tehokkaasti, viihdyttävästi ja täydellä palvelulla. Jos jotain pitää tikulla kaivaa, niin suomalainen narisisi lounasajan
ruuhkista – kymmenen tuhannen ihmisen
pizzajonoissa menee väistämättä aikansa.
Tästäkin selviää kun ajoittaa ruokailunsa
ennen tai jälkeen puolen päivän.
Show on avoinna vain seitsemän tuntia päivässä, aamukymmenestä iltapäiväviiteen. Tämä pitää kulkutahdin kohdallaan,
jos jotain aikoo nähdä. Perinteiseen euromessuihin nähden paikalta puuttuu bissehorteessa horjuva jengi – lippujen saannin työläys, aikataulujen tiukkuus ja näkemisen paljous pitävät porukan skarppina
ja massan liikkeellä.

Mitä saadaan kun naitetaan
Camaron keula ja Novan
hylsy? Nomaro tietenkin.
Onnistuneen näköinen couldhave-been -tutkielma.

Viper tehtynä tehtävällä menetettyjen asetoverien muistoksi. Jenkkipatriooteille tärkeä juttu.

Hieno visuaalinen vaikutelma - hetken
jo näytti siltä että tässä on 6 x 2 bbl...

Maukas ’37 Hoppa. ’Nuff said.

Todellinen boat tail. Mahonkia,
messinkiä ja parikymmentä
kerrosta lakkaa.
Salt flat Ford. Tästäkö Citroën
otti mallia ensimmäisen rättärinsä valojen suunnitteluun?

Näitä oli paikalla lähes kymmenkunta erilaista - kylpyamme-Vetteen istutettu C7:n monokokki. Vai olikohan se toisinpäin?
Oheiset kuvat kertovat tarjonnan kirjon – tässä tapahtumassa on taatusti jokaiselle jotain. Matka on ehdottomasti sen arvoinen; bonuksena tulee aina tutustuminen myös Vegasiin ja sen tarjontaan, jonka kirjo on omasta mielikuvituksesta kiinni… Welcome to the Adult
Disneyland, kuten monesti sanotaan 

Tämmöinen pikkuautolaatikkoon heti.
Ei taida löytyä Prisman leluhyllyltä?
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Parina iltana käymme tutustumassa
myös Las Vegasin show-maailman ylitsepursuavan runsaaseen tarjontaan. Tästä
kylästä löytyy kaikille kaikkea, joskaan lippujen hinnat eivät pääse yllättämään edullisuudellaan – kohtuullisille istumapaikoille isommissa produktiossa lipareet
ovat taaloissa satasen molemmin puolin.
Myöskään illastaminen ei ole enää yhtä
edullista kuin takavuosien kultaamien
muistojen aikoihin. Toteamme safkan olevan 20 % perustippeineen vähintään saman verran euroissa kuin ruokalistassa viherselkäisinä lueteltuna.
Viimeisenä aamupäivänä jalkoja alkaa
painaa jo jonkin verran. Kolmen messupäivän aikana on tullut käveltyä n. 40 km,
joten päätämme ottaa auton alle ja ajella
Vegasin Stripin päästä päähän. Edellisenä
iltana koettu alkuperäinen Downtown
Las Vegas Fremont Streetin alkuperäisine, 50-luvulla perustettuine kasinoineen
saa toisen ääripään käydessämme Stripin
eteläpäässä – päädymme puolivahingossa Shelbyn paikalliselle verstaalle, jossa
on myös Shelby-museo. Paikalla on mm.
se maailman ensimmäinen Shelby-Cobra
nro 1 alkuperäisessä resuisessa asussaan,
puhki kuluneilla istuimilla, kapoisilla risupyörillä ja ranteelle läpsäytetyllä 260:llä.
Torstai-illan viimeistelemme hankkiutumalla yöksi Mirageen ja elämämme parhaalle pihvi-illalliselle. Mutta se onkin sitten jo toinen tarina…
Perjantaiaamuna pakkaamme kamat
Camaroon, johon kaikki roina on koko
reissun ajan mahtunut takaluukkuun rätin
ollessa alhaallakin. Auto on osoittautunut
tosi kivaksi matkakumppaniksi, vaikka jotenkin tuntuu että kaikki tehtaan lupaamat 306 hepoa eivät ole kyllä tällaisen perusvuokraamoasiakkaan käytössä. Värkki
on kuitenkin tukeva ajaa, istuimet ovat
poikkeuksellisen hyvät ja kun tottuu postiluukun kaltaiseen matalaan maisemanäkymään, niin kyseessä on kaiken kaikkiaan
erinomainen Coast-to-Shining-Coast –
reissukulkine kahdelle. Sitä alun perin varattua Mustangia en loppujen lopuksi kaivannut – olihan siellä oma Fox-holkkinen
’89 GT odottamassa Seutulassa. Ja sitä
paitsi, onhan tuo uusi Camaro nykyautoksi aika miehekkään näköinen. Onkohan
tässä Ford-miehelle jo riittävästi nöyrää
ripittäytymistä?
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Paluumatkamme piti alun perin suuntautua edellisenä päivänä Vegasista luoteeseen, Death Valleyn kautta takaisin Los
Angelesiin. Tästä suunnitelmasta luovumme kuitenkin pitkin hampain – matkaa
tulisi n. 400 km enemmän alkuperäiseen
verrattuna, ja vaikka lisämailit olivat suunniteltu pläni ykköseen, niin emme tohdi
jättää hankkimatta lupaamiamme tuliaisia. Suuntaamme Camaron takaisin kohti Losia.

Päiväsnäöllä autiomaa näyttää todella
karulta, ainoa elämänmerkki on katkeamaton nauha ajoneuvoja molempiin suuntiin I-15:lla. Asuessani Pohjois-Dakotassa
80-luvun puolivälissä isot, kantikkaat

Se maailman ensimmäinen AC Cobra
puunaamattomassa alkuperäisasussaan.
Vahattuviiksiset britit haukkoivat henkeään.Todennäköisesti kateudesta.

Muutamaa
versiota
myöhemmin.
Käsittämättömän nopea, pitelemätön mutkissa, alimittaiset jarrut. Pelottoman resepti.

nokkamalliset Kenworthit, Peterbiltit ja
Whitet tulivat tutuiksi – nyt niiden tilalla suhisevat ilmanvastuksen alttarille uhrattuja uunijäätelöitä muistuttavat tutut merkit edelleen, joskin White muuttui Volvoksi jo vuosia sitten. Leveän hymyn saa aikaiseksi Victorvillessä pitstopilla eteen tupsahtava 70-luvun lopun W900
Kentsu kaksitahtisella Detroitin 8V92dieselillä ja suorilla pystyputkilla – äänimaailma on tähtilippua aidoimmillaan!
Losiin päästyämme lämpötila on +32
astetta, mitä parhain keli avoautoiluun ja ensimmäistä kertaa t-paitasillaan.
Suuntaamme kohti I-405:n varrella olevaa
etukäteen katsastamaamme ostoskeskusta, josta hankimme ne lupaamamme kotiin viemiset. Tähän kohtaan sattuu vielä

pieni tapaturma joka käyttää meitä paikallisella otilla, jossa vierähtääkin sitten yli
puolen yön – lentokentän lähellä olevaan
hotelliin pääsemme vasta aamukolmelta.
Kolme tuntia unta kypärään ja ylös; siitä
sitten silmät sirrillä palauttamaan autoa
Alamoon. Reissun ainoa todellinen hama
meinaa käydä viime metreillä – kun koko
reissun ajan kaikki kamat on pidetty auton takaluukussa, niin tälle viimeiselle pätkälle heivaan kabiinireppuni takapenkille… Jonne sen huomaan jääneen istuessamme sukkulabussissa matkalla lähtöterminaaliin. Bussin latinokuski ottaa huoleni todesta ja sorvaa Fittipaldin lailla takaisin autovuokraamoon, josta kaiken arvokkaan omaisuuteni sisältävä reppuni löytyy
visusti talteen otettuna. Bussikuski jär-

Reissuvihjeitä:

**** paikat $100-$200/2 hh/yö, riippuen
milloin varaa ja millainen säkä käy.
Auto: Mikä tahansa isoista vuokraamoketjuista – Alamo Car Rental on osoittautunut useasti kilpailukykyisimmäksi.
Välimatkat: Las Vegasissa kaikki näyttää
olevan kävelymatkan päässä; todellisuudessa rakennukset ovat sen verran suuria, että
perspektiivi huijaa silmää - matkaa tulee
oikeasti aika paljon päivittäin pelkästään jalan kuljettaessa.
Raha: Pientä setelisilppua kannattaa olla
taskut täynnä – tippejä ja pikkuostoksia
varten käteistä tuntuu tarvitsevan vähän
joka paikassa.

Lentoliput: www.momondo.fi
Sopivimmat kupongit 1-2 pompulla n.
650-700 €; jos L.A. ei kiinnosta, niin lennot
suoraan Vegasiin – saman hintaisia.
Hotellit: www.booking.com
Las Vegasin hotelleissa se erityispiirre,
että mitä kauemmin viivyt, sitä kalliimmaksi päiväkohtainen taksa nousee (= kasinologiikka: asiakas voittaa enemmän pelipöydissä kuin häviää).
Jos haluaa paikan mihin vain kallistaa
päänsä, niin ** ja *** paikat ovat n. $65$90/2 hh/yö.

jestää vielä kollegansa kuljettamaan minut samanlaisella täysikokoisella tyhjällä
linjurilla terminaaliini – tätä samaa sopii
koettaa Suomessa?? Kiitoksena palvelusta lyön aidosti hämmentyneen kuskin käteen mittavan tipin; ehdin kentälle ja koneeseen niin riittävällä marginaalilla, että
saan syötyä vielä aamiaisen kentällä ennen
pulkan lähtöä.
Koneen noustessa Los Angelesin aamutaivaalle katselen alla leviävää loputtoman
tuntuista kaupunkia ja totean jälleen kerran: tänne on palattava ja Las Vegasiin on
tultava samoissa merkeissä uudelleen ensi
vuonna.

SEMA 2015 – see you again!
SEMA-liput: Trade Show Only, eli yleisöpäiviä ei ole, vaan kaikkien lipun lunastaneiden tulee ainakin periaatteessa olla autoalalla töissä tavalla taikka toisella – ks. pääsyvaatimukset www.semashow.com; neuvon mielelläni jos sille on tarvetta.
Seuraava SEMA pidetään 3.-6.11.2015; lipunmyynti alkaa huhti-toukokuussa.
Kerhon kannattaa harkita ryhmämatkaa
ko. tapahtumaan, lähinnä lentolippujen kustannusten pienentämiseksi; tässäkin autan
mielelläni, jos tarvetta ja haluja porukalla
löytyy.

WINTER PARTY
(entinen tikka- ja biljardikisa)

24.01.2015

HUOM! Seuraavaa ohjelmaa ainakin:
Kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain
16 joukkuetta= 32 henkeä
Kisan päälle mm. makkaran paistoa grillikatoksessa.
Bändi esiintyy noin klo 21.30 (kisan jälkeen)
Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut
järjestetään lauantaina 24.1.2015 klo 18.00 kerhotallin
Saloon 43:ssa. Osanottajia otetaan mukaan rajattu määrä,
ilmoittautumiset paikan päällä. Säännot ovat samat kuin
viime kerralla. Sääntöjen kertaus tietysti paikan päällä.
HUOM!!! parhaat palkitaan edellisvuosien tapaan ruhtinaallisesti ”mahtavilla ’’palkinnoilla. Kilpailujen aikana Saloon 43
on tietysti avoinna täysin normaalisti, joten saavu mukaan
ottamaan osaa tikka- ja biljardikisoihin tai muuten vaan
kannustamaan pelaajia. Saloon 43:ssa on
perinteiseen tapaan tarjolla mm. kylmiä
juomia edullisesti, joten muista saapua
vuoden ensimmäiseen kerhotapahtumaan
mukaan.
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Autumn Run
Kuvat: Kari Leponiemi
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Teksti: Ulla Rytsy
Kuvat: Ulla Rytsy ja Sami Tolvanen

Joensuussa vuonna -75 syntyneen Sami Tolvasen Hot Rod –harrastus alkoi jo 14-vuotiaana. Kaikki alkoi, kun hänen isänsä Mikko
osti yllättäen Datsunin 100A:n ja heitti avaimet pöydälle todeten,
että tuossa on sinulle auto. Mikko osasi arvata, että auto tulee kokemaan pojan kynsissä melkoisen muodonmuutoksen. Heti seuraavalla viikolla autosta tehtiin hardtop ja se maalattiin mattamustaksi, liekeillä höystettynä.
Pari vuotta myöhemmin kaverin saaliiksi päätyi Rambler Classic
vm. -65, joka rakennettiin vastaavalla tavalla.
Seuraavana mainitsemisen arvoisena rakennushankkeena oli
Chevy Bel Air vm. -64, jolloin neliovisesta tolpasta tehtiin kaksiovinen avo. Tämä auto esiintyi myöhemmin Häjyt-elokuvassa.
Muutama vuosi myöhemmin Sami hankki Chevy vm. -38, josta
hän rakensi todella matalan hot rodin.
Tämän jälkeen Sami rakensi Harley Davidson pannupään vm.
-49. Tässä käytettiin ensimmäisiä leveämpiä renkaita, joita moottoripyöriin oli silloin saatavilla. Elimme vahvasti yhden trendin
alkuaikakautta. Pyörä palkittiin mm. Hot Rod & Rock Show:ssa
2004.
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Pannun myynnin jälkeen Sami hankki Packard vm. -52, joka
muutettiin neliovisesta tolpasta kaksioviseksi avoksi. Tämän auton, nimeltään Candy Bitchin palkitsi Gene Winfield Hot Rod &
Rock Show:ssa vuonna 2005.
Nykyään Sami rakentelee Hervannassa FHRA:n naapuritallissa.
Työn alla on tällä hetkellä Hudson Coupé vm. -28.Tästä tulee täysiverinen matala hot rod, joka nähtäneen tien päällä kesällä 2015.
Autojen rakentamisen ohella Samin voi löytää kotiateljeestaan
maalaamasta öljyväriteoksia. Maalaamisesta on tullut Samille ammatti viimeisten vuosien aikana, mikä todellakin on nähtävissä
huippulaatuisessa maalausjäljessä. Sarjallisen näyttelyihin tähtäävän työskentelyn ohella Sami tekee myös tilaustöitä, asiakkaiden
haluamista aihepiireistä – luonnollisesti myös autoista. Samilla onkin suunnitteilla teossarja hot rodeista, joka nähtäneen tulevaisuudessa Galleria Kapriisissa Tampereella.
Samin autoihin voit tutustua facebookissa. Samin taiteeseen
voit puolestasi tutustua hänen kotisivuillaan samiart.fi, fb:ssä
Samin teokset löytyvät nimellä Samiart.
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Hyödynnä etusi, jäsenedut saatavilla myös Silja Linen matkoista.
Katso Tallinkin vinkit Tallinnaan ja varaa oma löytöretkesi: www.tallink.fi/tallinna
Mainitse varauksen yhteydessä asiakasnumero 5274. Varaukset ja lisätiedot puh. 0600 157 00,
ma–pe 8–21, la 9–18, su 10–18, Tallink Siljan matkamyymälä, Kuninkaankatu 30, Tampere tai
tampere@tallinksilja.com 0600-puhelut 1,74 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Duxford 12.-13.7. 2014
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Teksti: Olavi Tuominen

Kerho internetissä ja sosiaalinen media
Juttu on myös luettavissa www.fhra-tre.net/netti

Sosiaalisen median määritelmä:

Sosiaalinen media (lyhennetään usein some) tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle,
eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu.
Kun kerrot/jaat kaverille juttuja somessa, esim. Facebookissa, tätä kutsutaan viraalimarkkinoinniksi.

Kerho on ollut netissä mukana jo vuodesta 1997 saakka sekä kerhon että Hot Rod & Rock Show
sivuilla. Facebook sivut ovat olleet olemassa vasta muutaman vuoden, ja Youtube kanava on avattu
syksyllä 2014.
Yhä tärkeämpää on olla esillä sosiaalisessa mediassa. Toivottavasti useimmat teistä ovat
käyneet kerhon eri sivuilla jo tutustumassa. Ja kun käytte eri sivuilla, niin kertokaa niistä kavereillenne, näin te markkinoitte samalla kerhoa ja kerhon eri nettisivuja.
Monelle nuoremmalle jäsenelle sosiaalinen median (SOME) on jo tuttu, mutta vanhemmat
jäsenet saattavat vierastaa kaikkea mikä ei ole paperilla. Nyt vaan rohkeasti tietokone auki ja
tekemään aluksi Facebook tiliä, sieltä löydät varmasti tuttuja. Mielenkiintoiset ihmiset ja ilmiöt odottavat sinua sosiaalisessa mediassa. Alkumatka voi hetkittäin tuntua mutkikkaalta, mutta mene rohkeasti kokeilemaan. Ja muista: jokainen käyttää sosiaalista mediaa omalla tavallaan.
SOMEn Suomessa tärkeimmät kanavat ovat: Facebook, Suomi24,Youtube ja Instagram.
Muita paljon käytettyjä ovat Twitter, Linkedin, Pinterest, IRC galleria, Foursquare ja Google+.
FHRA Tampereen seutu ry:n kanavia internetissä ovat:
- Kerhon kotisivut, www.fhra-tre.net
- Hot Rod & Rock Show koti sivut, www.hotrod-rockshow.com
- Facebook, Hot Rod & Rock Show sivut, www.facebook.com/hotrodrockshow
- Facebook, kerhon ryhmäsivut jäsentiedottamista varten, www.facebook.com/groups/109478576293/
- näille sivuille on tarkoitus jatkossa laittaa kaikki kerhon tiedotteet
- Youtube, filmejä, www.youtube.com/channel/UC8XYye5wKn6_A6DMMEyBHhQ
Mutta kaiken helpoin kun kun menet www.fhra-tre.net/netti -osoitteeseen, sieltä löydät tämä tekstin
ja linkit lehden jutussa mainittuihin linkkeihin.

Tapaamisiin netissä ja SOMEssa!

Lauantaina 28.2.2015 ● klo 11-17
Liput: Aikuiset 6 € • Lapset 3 €

Mielenkiintoisimmat sekä parhaat palkitaan. Osallistumismaksu 3 € sisältää pääsylipun.
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Jäsenetuliikkeet

Suupantie 6 C, Pirkkala
ja Koskikeskus

Kruunukeskus
ja Finlayson
Monialapalvelu M.Sjöberg
• Hinaukset • Pikakuriiripalvelut
• Kodin pienremontit
• Turvatuotteet
M.Sjöberg

Yhteistyöyritykset
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Kuvat: Pappa Roine
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Pohjoismaiden suurin ja suosituin
La 28.3.2015 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä - Myyntitilaa sisällä ja ulkona VARAUSMAKSU: 10/20 €
MYYNTIPAIKAT: alkaen 25 €
Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
Aikuiset 6 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi
Myyjiä yli 200 kpl
Yleisöa yli 3000 henkilöä
Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276

RODDARI
office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net
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Kuvat: Ismo Laakso

35. vuotisjuhla 13.12.2014
Classic American Dinner Lielahti
PALKITTUJA

Paikalla olivat myös burleskiesiintyjä LouLou D’vil ja musiikista
vastaamassa Lempääläinen bilepändi HMP.

Tero Vainio
Outlaw ja
Soini Car Parts
kiertopalkinto

Timo Lehtimäki
Top Fuel

Mika Saari
Outlaw

Timo Korpela
Spet

Timo Savolainen
Pro Stock Bike

Timi Savolainen
Junior Bike

Patriki Kivinummi
Super Comp

Henry Korpela
Junior Dragster

Lisäksi palkittiin: Keijo Välimäki, Super Twin

Janita Ikonen
yhdistystoiminnasta

Jukka Vikiönkorpi
yhdistystoiminnasta

Jani Rantala
yhdistystoiminnasta

Vuoden Roddari
Jarmo Saario
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FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

