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AJANKOHTAISIA ASIOITA

OCTOBER SWAP MEET
Perinteinen syysswap järjestetään lauantaina 12.10.2013 Teivon Raviradalla,
katso tarkemmat tiedot tämän lehden sivulta 13. Toimitsijoiden ilmoittautumiset iltaisin Harri Kopralle numeroon 0400-735727, häneltä saat myös tietoa swapin myyntipaikoista.
X-MAS PARTY
Kerhon perinteinen X-Mas Party vietetään viime vuonna suuren suosion
saavuttaneessa Ravintola Hullu Porossa 07.12.2013. Katso tapahtuman tarkempi ilmoitus tämän lehden sivulta 6.
VUOSIKOKOUS
FHRA Tampereen seutu ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 27.10.2013 klo 18.00 kerhotiloissa Hepolamminkatu 43, tervetuloa.
HOT ROD & ROCK SHOW 2014
Ensi kevään näyttely järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Pirkkahallissa 26.-27.04.2014. Näyttely on avoinna lauantaina klo 10.-18.00 ja
sunnuntaina klo 11.-16.30. Näyttelyajoneuvoja voit tarjota osoitteeseen: office@fhra-tre.net. Kerhopaikkojen tiedustelut numerosta 0400-623276 sekä
firmapaikkojen tiedustelut numerosta 0400-730294.
JÄRJESTYKSENVALVOJAKORTIT
Jos korttisi on menossa vanhaksi tai haluat itselle kyseisen kortin niin ota yhteys Jari Männikköön 0400-833841 tai jari_mannikko@luukku.com. Häneltä
saat tarkemmat tiedot asiasta, tarkoitus on järjestää taas koulutuspäivät tallilla vuoden 2013-14 aikana jos tarpeellinen määrä halukkaita ilmoittautuu.
JÄSENETULIIKKEET
Tämän lehden sisäsivulle on kerätty jäsenetuliikkeiden logot, näistä liikkeistä saat voimassaolevalla jäsenkortilla alennusta. Muista käyttää kyseisten yritysten palveluita hyväksesi.
JÄSENETU
Muista että voimassa olevalla FHRA Tampereen seutu ryn jäsenkortilla saat
ilmaisen sisäänpääsyn seuraaviin järjestämiimme tapahtumiin: Pienoismallipäivä,
Winter Swap Meet, Hot Rod & Rock Show ja October Swap Meet. Lippujen
lunastus ainoastaan tapahtuman aukioloaikana pääsisäänkäynnin lippukopista.
TALLIPAIKAT
Hepolamminkadun kerhotallilta mahdollisten tallipaikkojen tiedustelut tallivalvoja Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656.
RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehteen tarkoitetut jutut, kuvat ja muun materiaalin voit toimittaa
osoitteeseen: office@fhra-tre.net. Lehdessä on tarjolla myös hyvin edullista
mainostilaa, tiedustelut edellä mainitusta osoitteesta.
Lehdessä on tarkoitus julkaista uutta ”juttusarja” missä esitellään jäsenten
harrasteajoneuvoja heidän itse lähettämien kuvien ja tekstien kera, joten toimita aineistoa ajoneuvostasi e-mail osoitteeseen: office@fhra-tre.net

Suomen suurin jenkkiautolehti
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Tilaa lehti: veekasi.net/tilaus

Kuvat: Meri ja Ruut

Elokuun alkupuolella vietettiin Alahärmän Powerparkissa
kalustomäärältään suurinta Power Truck Showta, paikalla
oli kokoontunut 200 hyötyautoa. Tapahtumasta on kasvanut suurin rekka-alan tapahtuma Suomessa. Esillä oli hyvin monia ulkolaisia autoja sekä useita uutuksia kotimaasta. Ainoa mitä jäi tapahtumasta kaipaamaan olivat edellisvuosina paikalla olleet lukuisat näyttävät jenkkirekat, niitä
ei ollut paikalla kuin 2-3 kappaletta. Paras päivä tutustua tapahtumaan on perjantai, koska silloin ei ole mitään ruuhkia,
mutta lauantana niitä kyllä riittää ihan tarpeeksi.Varovainen
veikkaus on että korkeintaan 15 % katsojista saapuu paikalle perjantaina ja loput lauantaina tapahtuman päätöspäivänä. Tänä vuonna perjantaina satoi, mutta lauantaina paistoi
aurinko todella hyvin, joten nyt on taas yksi Power Truck
Show takana, mutta ensi vuonna varmaan uudestaan paikalle on pakko mennä.
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LINNACRUISING 2013
HÄMEENLINNA
Järjestyksessä 11 :ta Linnacruisingin tunnelma meinas latistua vesisateen vuoksi mutta kun Burnis alkoi ja vesisade rupesi
väistymään niin väkikin heräs eloon.
Autoja oli mukavasti (ei ehkä niin paljon kuin viime vuonna) ja
Cruisingletka oli aivan mahtava. 30km pitkä taival oli hieno crui-

sata läpi kun muu liikenne oli pysäytetty ja tienvarsilla oli tuhansia ihmisiä katselemassa ohi lipuvia autoja.
Päivällä ulkolavalla soitti BETTIE AND THE HANDSOME
TRIO. Iltabileet polkaisi käyntiin HENKKA AND FOURPLAYERS
ja siitä jatkoi ELÄKELÄISET.
Terveisin Mika “sibe” Sivenius

LAUANTAINA 07.12.2013 KLO 18.OO - ravintola HULLU PORO (Koskikeskus)
Ovet aukeavat klo 18. Yksityistilaisuus klo 23 saakka.
Ruokailu alkaa klo 18.30. Liput 20 € + 1,5 € narikka
Lipun hintaan sisältyy ohjelma ja ruokailu.

Illan menu julkaistaan myöhemmin.
Seuraa ilmoittelua.
-Dj musiikkia, -bändinä Erik Valkama & friends,
-palkintojen jakoa, -ruokailua, -arpajaiset, -yleistä hauskan pitoa
ja tietysti iloisia juhlijoita.
KERHON X-MAS PARTYN LIPUN NYT MYYNNISSÄ MM. TOIMISTOLLA.
MUISTA OSTAA LIPPUSI ENNAKKOON TAI TEHDÄ PAKOLLINEN ENNAKKOVARAUS TOIMISTOLTA 30.11. MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTILLA: office@fhra-tre.net
6 RODDARI
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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.

Kuvat: Kari Leponiemi

Keväällä taas järjestetty WTF run tapahtuma keräsi joukon hienoja rodeja ja kustomeita perinteiselle ajolenkille, kuten kuvista
näet tutustuttiin ajolenkillä myös mielenkiintoiseen vanhaan sotakalustoon.
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8-9.6.2013
Sään luvattiin olevan hyvä joten Impalan nokka suunnattiin lauantai aamuna varhain kohti Alahärmää, yhdeksättä kertaa järjestettävää
PowerPark Weekendiä. Matka taittui kohtuu mukavasti ja noin yhdentoista aikaan olimme perillä. Autoja oli jo saapunut noin 60 ennen meitä,ei
paha. Kokonaisuudessaan tais olla kolmisensataa
ajoneuvoa, ellen väärin muista.
Päivä oli hieno ja huvipuistostakin ehti nauttimaan ennen cruising reittiä joka oli 37 km pitkä
Lapuan maalaismaisemissa. Ilmaiskonsertin musiikista vastasi ROKKIPÄÄ. Joka soitti myös illalla teltalla. Alueella kiersi FHRA:n museoautotarkastajakin, jos halusi tarkastuttaa autonsa.
Juuri kun ennen palkintojen jakoa alkoi melkoinen rankkasade, tuli vettä ja isoja raepalloja. Meni vähän pieleen kun oli kuvausryhmää ja
muuta mutta ei juuri ihmisiä katselemassa.
Rento ja hauska päivä.
T: Mika”sibe”Sivenius
10 RODDARI

UUDET NAHKAVYÖT SAAPUIVAT!

OSTA OMASI
TAPAHTUMISTA
TAI
TOIMISTOLTA!

Hinta vain

Toimitsijamatka Tallinnaan 2013
Tämän kertainen toimitsija matka olikin sitten suuntautunut Tallinnaan ja siellä Tallink Hotel Spaa Centteriin, joka oli
aivan sataman vieressä tosin lähempänä
A-terminaalia, kuin meidän laivamme laituria, joka ajoi D-terminaaliin mut eipä siitäkään pitkä matka ollut, ja hotelli olikin aivan loistava, sai uida / saunoa ja allas- baarikin toimi hienosti. Aamupala oli mahtava
pärjäsin sillä koko päivän.
Tämä oli minun ja muutaman keltä kysyinkin, tosi hyvä kohde verrattuna esim.
Pärnuun, olet kohteessa samon tein kun
pääset satamaan.
Jää se turha 130 km ajo mennen tullen
pois sekä säästyy siinäkin kuluja kun ei tarvii bussia siellä päässä käyttää, eikä ole ihan
(Niin päissään perille saavuttaessa.)
Tallinnassa on kävelymatkan päässä
vaikka kuin paljon nähtävää on.
Museoita, kirkkoja, kauppoja, ravintoloita, baareja, ym. Että siellä voi käydä useamminkin, eikä kaukana ole muutkaan nähtävyydet, joita on paljonkin kun ottaa selville ennen matkaa, ja tekee alustavan suunnitelman minne menee.
Keli oli kyllä aurinkoinen, mutta kujilla rakennusten välissä olevat varjopaikat
olivatkin sitten pirun kylmiä, kun kävi tosi
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kylmä merituuli, mutta sitkeesti sissit etenivätten kohteesta toiseen. Rupesihan se
aurinkokin sitte iltapäivästä lämmittämään,
kun vanhassa kaupungissa seikkailtiin.
Taaskin löytyi uutta kokemusta, yksi mielen
kiintoisista paikoista olikin. Kidutusväline
museo jonne tuli kadulla vinkki et menkäähän tonne ja mehän mentiin.
Toi ihmisen mielikin on sit ihmeellinen
kadotin lieri hattuni heti perjantaina, lauantaina sitä kysellessäni aikas moneltakin,
niin välillä kuulemma oli mukana ja välillä ei ollut, sitä sit kyseltiin joka paikasta,
missä oli käyty niinku ois ollu kalliimpikin
(2€) eikä löytyny mistään, paitti kun sunnuntaina huoneessa loppu tarkastuksessa oli verhon vieressä pimeimmässä nurkassa, siinä muisteltiin Ranen kaa olikohan
ollu mukanakaan missään paitti hotellille tultaessa että tämmönen muisti meillä
on. Kiitoksia kaikille mukana olleille hyvästä matka seurasta.
Sitä vaan ihmettelen miksei ihmiset voi
mennä samoille paikoille ja samaan autoon
pois lähtiessä kuin tultaessa, ei sen pitäis
olla niin vaikeeta jäis se arpominen pois
mistä ny löydän paikkani ja porukka hajoo
sikin sokin.
T:Vennamo

Hyvää mieltä ja
parasta palvelua
La 12.10.2013 klo 08.00-14.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä - Myyntitilaa sisällä ja ulkona VARAUSMAKSU: 10/20 €
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20 €
Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
Aikuiset 6 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi

SAHRAMI
Sahalahti, puh. 03-376 3371
sahrami@k-market.com

Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276
office@fhra-tre.net
www.fhra-tre.net
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Hot Rod & Rock Show 2013
si porukkaa. Itellä siinä tuli taas maratooni putki kun olin perjantaista aamu, 9-la
aamu 10:een sitte la ilta 5 su aamu 11:ta
ajat sitten siitä kotiin lauantaina ja yrittää
vähän nukkua väkisin arvaa vaan tuliko uni
silmään no torkuttua ja kelloa vahdittua
kyllä tuli. Kyä taas kiitin ko homma oli ohi
tältä vuodelta, ja homma hoidettu, yö väijyt menikin sitten mukavasti sai taas kateltua näyttelyä oikein ajan kanssa, päivisin kun ei oikein kerkee pois parkkikselta ja yleisöäkin on paljon niin mitään silloin näe, sitte onkin kiire kotiin kun päivä
vuoro loppuu.
Mutta hienosti hoidettiin taas kerran
sekin Jopi
T:Vennamo
Se on sitten nähty tämänkin vuotinen
Show ja kokonaisuudessaan meni mielestäni aikas kohtalaisesti. Kiitokset siitä kaikille järkkäreille, kuin myös toimitsijoille.
Ilman hyvää talkoo porukkaa ei tämäkään
homma toimisi tässä mittakaavassa.
Varsinkin nyt ulko alueella olikin melkoinen hässäkkä kun rakennustyömaa oli
pistänyt osan parkki paikoista pelistä pois
ja sekoittanut siten suunnitelmat, ja aina
opitaan lisää noista hommista, kuten toi
tienvarsi opastus jonne on ensivuonna
saatava kyltit mistä lävestä kukin ryhmä
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ajaa omalle parkkialueelle, mm: Näytteille
asettajat.
Perjantain ulkoalue hommatkin on vuosittain vaan lisääntynyt että saatas trailerit
hetimiten oikeille paikoille, nyt siinä onnistuttiin n: 95%:ti. En ymmärrä kuin tää autoharrastaja porukka ei osaa muka parkkeerata omin aivoin, kun selkäs käännät
niin on kolme autoo peräkkäin, niin lähe
ny sieltä välistä sitten sillä keskimmäisellä
autolla pois. Onneks näitä ei ollu ko muutama tapaus, ja hieno homma että saatiin
ulkoalueelle noinkin paljon perjantaik-

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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Viidettä kertaa järjestetty Kustom Show:n tunnelma vähän kärsi koko päivän kestäneestä vesisateesta. Ajoneuvoja ja yleisöä ei oikein ollut.
Bändeinä tapahtumassa olivat FAIL-OUTS ja Legendaarinen WHISTLE BAIT.
Tapahtumahan on Drive in tyylinen näyttely moottoripyörille,polkupyörille ja rodeille
sekä kustomeille.
Sateisin terveisin Mika “sibe” Sivenius
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Alkuvuodesta oli taas käsillä matka perinteiseen Seinäjoen Botnia swappiin sekä tutustuminen Hannu Jaakkolan (Hank Jacobsin) tallitiloihin. Matkaan lähettiin lauantaiaamulla ja
aluksi tietysti kierrettiin swappi sisältä ja ulkoa
läpi, hankinnat jäivät aika vähiin tälläkin kertaa,
mutta tuttuja näkyi sitäkin enemmän. Sisätilat
oli myyty loppuun ja nyt oli myyjiä toisessakin kerroksessa ja ulkona myyjiä oli enemmän
kuin edelliskerralla. Kävijöitä oli yli 2.000 henkeä mikä on todella hyvin. Kun swap oli nähty suunnistimme Virtoja kohti, missä Hannu
jo odotteli meitä hallillaan. Aluksi vaihdettiin
kuulumiset ja päästiin käsiksi kevään näyttelyehdokkaisiin (5 autoa lopuksi saapui näyttelyyn). Kun kalusto oli käyty perusteellisesti
läpi poikkesimme vielä kaupungilla ennen kotimatkaa ja kuten tiedetään paikan isännältä juttua tulee vaikka kuinka kauan. Kuitenkin pääsimme lähtemään ajoissa kohti Tamperetta ja
matka sujui hyvin mennyttä päivää muistellessa.Varmaan taas tammikuussa on edessä sama
tuttu kierros.
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NYSKTIO
K
KESKUKSESSA

TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

26.-27.4. 2014

MUISTA
JÄSENETUSI

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 4.4.2014 mennessä

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

office@fhra-tre.net

Koskikeskus 3.krs, Tampere
Suupantie 6 C, Pirkkala
RODDARI 19
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Kuvat: Kari Leponiemi

Heinäkuun 13 päivänä järjestetty Joutsa Chopper Show
keräsi mukaan myös todella hienoja autoja, pyöriä
unohtamatta, vaikka äkkiä nimestä voisikin päätellä
jotain muuta. Tapahtuma kannattaa laittaa ensi kesän
kalenteriin ylös, tutustumisen aiheisena juttuna.
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MENI NAPPIIN!

Pieniä lapsia ei ole varmaan koskaan ollut Mobbarin pihalla yhtä paljon kuin nyt. Pihalla oli lisää keinuja aikaisempaan
verrattuna, mikä syö tietysti vähän nurmikon pinta-alaa, muttei se kyllä murehduttanut yhtään, kun pienet daamit viihtyivät.
Kirkkaalla ilmalla pitää ilmapuolustus
olla kunnossa.Tällä kertaa Palli hoiti
it-hommat.

Teksti ja kuvat: Martti Piltz
Mobbarissa järjestettiin kolmatta kertaa Rautalankaa ja jenkkiautoja. Nyt tuli enkka kyllä ihan joka lajissa. Varsinaisestihan me
emme laske muita kuin jenkkiautoja. Niitä
oli nyt 350-400, laskut aina sekoavat jossain
kohdassa. Kun muita harrasteautoja ja tavallisia katsoja-autoja oli lisäksi noin kuusisataa,
meidän tontille ei paljon enempää mahdu. Ensi
vuodeksi täytyy varmaan vähän kaataa puita.
Pari vuotta sitten lähdimme varovasti
Tampereen kerhon kanssa virittelemään uutta
tapahtumaa. Se onnistui ja olimme tosi iloisia
150 jenkistä. Seuraava vuosi oli hyppäys eteenpäin ja nyt sitten tämä. Pystymmekö parantamaan? Ilman muuta, vintage-juttuun osaamme
panostaa oikeammin. Huusseja täytyy lisätä,
mutta peruskonsepti svengaa kuin rautakangen uitto! Sää on suosinut meitä kolme vuotta, ehkä sekin joskus pettää, mutta ei sekään
täysin hommaa pilaa. Pystymmekö parantamaan Agentsista esiintyjänä? Tai sen lämppäristä Rattlen’ Bonesista. Ehkä emme, kun eväät
ei riitä ZZ-Topiin. Mutta jos Agents tulisi toisen kerran, niin ei se ainakaan huonone silloin.
Oikeastaan ei voi kuin kiittää Kerhoa ja
kerholaisia yhteistyöstä. Yleisö tekee juhlat.
Jenkkiautoporukalle on hieno järjestää, kun
porukka osaa ajaa autoa, olla lähekkäin ja olla
yhdessä ja fiilis on ihan poskettoman hyvä.
Meillä on kaunis rantatontti, niin nämähän sopivat hienosti yhteen. Cruisingille näytti lähtevän ihan posketon letka autoja. Meiltäkin
oli edustus mukana, mutta nyt ei aika antanut itselle myötä. Toisaalta ei niitä tyhjiä kaljatölkkejä paljon yli varttia tarvinnut keräillä.
Niemenmaan Peten kanssa sovittiin, että niin
hienosti meni, että nöyrin mielin lähdetään virittämään uutta tapahtumaa ensi vuodeksi.

Tämä Buickin ja pyörillä varustetun tuulikaapin yhdistelmä oli kentän kuvatuin ajopeli.
Tässä on havaittavissa pientä yritystä oman viihtyvyyden ja mukavuuden
suhteen.

Aika murean punaisia autoja oli liikkeellä. Laskimme jenkkejä
lähes 400. Moni tuli sanomaan, että on se hienoa, kun joku
saa ihmisiä liikkeelle Kangasalla.
22 RODDARI
Tässä vähän fiilistellään ilta-auringossa.

FHRA Tampereen Seudun jäsenille 10% alennus
normaalihintaisista vakio-osista.
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Riverside Kustom Day

Riverside Kustom Day järjettiin taas heinäkuun 20 päivä
Kokemäellä, tapahtumassa oli esillä taas hienoja rodeja, kustomeita sekä näyttäviä prätkiä. Kannattaa käydä tutustumassa vaikka ensi kesänä laadukkaaseen ulkoilma tapahtumaan.
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Kuvat: Kari Leponiemi
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Kuvat: Kari Leponiemi

Heinäkuun 27 päivänä järjestettiin
vähän erillainen tapahtuma Juupajoella
eli Captain Billys Mountain Roots
Weekeneder mistä oheiset kuvat ovat,
paikalla oli perinteiseen tapaan mm.
rodeja, pyöriä jne.
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Kuvat: Kari Leponiemi

Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina ”järjestetään” Helsingissä perinteinen ”Stadin” cruising. Paikalle
kannattaa saapua ajoissa jos meinaa sopia autoineen
Kauppatorille, missä porukka yleensä kokoontuu.
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VIRALLINEN NÄYTTELYPAITA

T-paita 10,00 €
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Kuvat: Kari Leponiemi

Tämän vuoden EM Nitro Nats drag
race kilpailut ajettiin heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Alastaron moottoriradalla. Viikonlopun aikana tapahtui
muutama valitettava kaiteeseen ajo, mutta onneksi henkilövahingoilta vältyttiin ja
vain ajoneuvot kärsivät kolhuja.
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FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

