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AJANKOHTAISIA ASIOITA
X-MAS PARTY
Tämän vuoden X-Mas Party järjestetään Tampere Areenan kaatopaikassa
lauantaina 10.12.2011 klo 19.00 - 01.00. Ohjelmassa ruokailu, keilailua, bändi
jne. Katso tapahtuman tarkempi ilmoitus lehden sivulta 19.
HOT ROD & ROCK SHOW 2012
Kevään Hot Rod & Rock Show järjestetään Tampereen Messu- ja
Urheilikeskus Pirkkahallissa 28.-29.04.2012. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan
myöhemmin, mutta ajoneuvoja voit tarjota jo osoitteeseen: office@fhra-tre.
net. Kerhopaikkojen tiedustelut numerosta 0400-623276 ja firmapaikkojen
tiedustelut numerosta 0400-730294.
DEERACING
Street C+D luokassa kilpailevan DeeRacing-tiimin uudet nettisivut ovat
osoitteessa www.deeracing.net. Sivuilta löytyy tietoa tiimin uusista hankinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
VUOSIKOKOUS
FHRA Tampereen seutu ryn sääntömääräinen vuosikokous järjestetään sunnuntaina 30.10.2011 klo 18.00 kerhotallilla Hepolamminkatu 43. Kokouksessa
esillä sääntöjen määräämät asiat.
OCTOBER SWAP MEET
Syysswap järjestetään Teivon Raviradalla lauantaina 08.10. klo 08. -15.00.
Toimitsijoiden ilmoittautumiset Harri Kopralle iltaisin 0400-735727. Hommat
aloitetaan perjantaina klo 19.00 ja jatkuvat lauantaina klo 07.00, joten saavu
ajoissa paikalle. FHRA Tampereen seutu ryn jäsenten vapaaliput noudettavissa voimassa olevalla jäsenkortilla tapahtuman pääportin lippukopista tapahtuman aukioloaikana.
RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehden seuraavaan numeroon tarkoitetut jutut, kuvat ja muuta materiaalia voit toimittaa osoitteeseen: office@fhra-tre.net. Joten toimittakaa lisää materiaalia niin saadaan jatkossakin laajoja jäsenlehtiä ja useita numeroita
vuodessa. Ps. Roddari Magazinen vanhat numerot vuodesta 2010 alusta lähtien ovat luettavissa kerhon nettisivuilla.
TALLIPAIKAT
Kerhotallilta mahdollisesti vapautuvien tallipaikkojen tiedustelut tallinvalvoja Jukka Jokiselta numerosta 0400-623656. Häneltä saat myös tiedot muistakin talliasioista mm yläkerran ja heittopaikan käytöstä.
JÄSENETULIIKKEET
Muista käyttää kerhon jäsenetuliikkeiden palveluja ja tutustu mm heidän ilmoituksiin tämän lehden sivuilla, niistä saat tarkemmat tiedot alennuksista ja
muista eduista.
LOPPUVUODEN TAPAHTUMIA
08.10.2011 October Swap Meet, Teivon Ravirata
30.10.2011 Vuosikokous, kerhotilat
10.12.2011 X-Mas Party, Tampere Areenan kaatopaikka
Muistathan että FHRA Tampereen seutu ryn jäsenillä on edelleen ilmainen sisäänpääsy järjestämiimme yleisötapahtumiin, voimassa olevalla jäsenkortilla.
NÄYTTELYPAITA (kuva alla)
Kevään näyttelypaitaa on vielä muutamia kappaleita jäljellä, jos haluat sellaisen, niin toimistolta niitä saa 12 € hintaan (lisättynä mahdollisilla toimituskuluilla). Toimiston osoitehan on, Kuninkaankatu 44 ja puhelin 03-2142599.
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Irvine, CA
Kuvat: Ari Hoivassilta

Cars
and
Coffee
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Tähtilipun tunnelmaan pääset
Lielahden Classic American Dinerissa

TAMPEREEN MESSU -JA URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

28. – 29.04.2012

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä
FHRA Tampereen seutu ry
( 0 3 ) 214 2599 | of fice @ fhra-tre.net

Joskus, kun on saatava kunnon burger, ota suunnaksi
Lielahdessa sijaitseva American Diner. Huhtikuussa 2008
avattiin Kruunukeskukseen Taninkadulle 250-paikkainen
ruoka- ja seurusteluravintola. Ravintola on rakennettu aitoon Diner-henkeen, jousitettuine nahkasohvineen, neonvalo-mainoksineen ja peltikyltteineen. Ravintolan teemana
ovat myös pienoismallit 50- ja 60-lukujen ”dollarihymyistä”,
huoltoasema-rekvisiitta sekä ﬁguurit aikakautensa julkkiksista. Diner sijaitsee katutasossa ja pysäköintitilaa on runsaasti ravintolan edessä isommillekin cruising-ryhmille.
Ah, ja se ruoka. Dinerin ruokalista perustuu reiluihin ja mutkattomiin annoksiin. Burgereista löytyy liha-, kana- ja kasvisversioita aina Big Tower- kokoon saakka, jossa on 1000g.
aitoa Dinerin burger-pihviä. Buffalowingsit, ribsit, sandwichit sekä pihvit pippurikastikkeella eivät jätä vaativampaakaan ruokavierasta nälkäiseksi. Lasten burgerit tarjoillaan teemaan sopivista classic cruising-autoista. Ateria on
mukava päättää vaikkapa vanilja-vaahterasiirappipirtelöllä
tai täyteläisellä Brownie-suklaakakulla. Myös aamiaista on
tarjolla koko päivän;)
Lounasaika
on
Dinereissa
arkisin
klo
11–14.
Lounasvaihtoehtoina tarjolla on salaatteja, burgereita, kotiruoka-annoksia sekä kokolihaleikkeitä. Lounaan hinnat sijoittuvat 7,50- 8,70 :n välille.
Lielahden iloista tiimiä vetää ravintolapäällikkö Jyrki
Hautasuo ja ruokatuotetta hoivaa keittiöpäällikkö Toni
Hirvimäki. Lielahden Diner on avoinna maanantaista torstaihin kello 11–22, perjantaisin ja lauantaisin kello 11–23
ja sunnuntaisin kello 12–22. Tiedustelut ja varaukset puhelimitse numeroon 03–2604100 tai sähköpostitse jyrki.hautasuo@diner.ﬁ. Voit tutustua ravintolaamme myös Dinerin
sivuilla osoitteessa www.diner.ﬁ.

Vuonna 2011 saavat FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenet
jäsenkorttia vilauttamalla 15 %:n alennuksen ruokalistan
normaalihintaisista annoksista (ei lounas), sekä ilmaiset
kahvit.
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Power Truck Show

Kuvat: Ilkka Salovaara ja Meri
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Yhteistyöyritykset
hot rod & rock show:ssa 2011

CITY TAMPERE

Aamulehti Yhtymä, Järvelin Trading, Klubi, L&T Oy, Expotec Oy, Messusähkö Oy, Pirkanmaan LA klubi, Tampereen Messut Oy,
Vakuutusyhtiö Tapiola, Cramo, Paino-Arena Oy, Ravintola Sevilla, Länsilinjat Oy, Suomen Kolibri Oy, Kirjapaino Antti Välikangas Oy
RODDARI 9

EDUSTUSJENKKI

Tampereen museot on kunnostanut autokokoelmastaan vuoden 1951 Chrysler
Windsor DeLuxen.Tampereen pormestari Timo P. Nieminen kertoi, että Tampere
on Suomen ainut kaupunki, jolla on edustusautona veteraaniauto. Erityisen arvokasta autossa on se, että sillä on oma
Tampereeseen liittyvä historia ja tarina.
Hänen mukaansa auton käyttöönotto on
myös tunnustus ja arvonosoitus sille tieliikenteen kulttuuriperinnön tallentamistyölle, jota museot ja veteraaniajoneuvojen harrastajat tekevät tallentamalla, kunnossapitämällä ja käyttämällä vanhoja ajoneuvoja.
Chrysler kertoo Tampereen teollisuushistoriaa. Se hankittiin 1952 edustusautoksi tamperelaiselle J.W. Enqvist Oy:lle.
Enqvistin edustusautona se oli vuoteen 1966. Vuonna 1973 lyhyen Helsingin
vierailun jälkeen se ostettiin takaisin
Tampereelle Teknillisen museon kokoelmaan. Tämä kokoelma on Suomen vanhin merkittävä ajoneuvokokoelma. Siinä
on 60 moottoriajoneuvoa. Kokoelma on
tallennettu Mobiliaan. Chrysler Windsor
on kokoelman ainut museoautoksi kunnostettu ajoneuvo. Kunnostustyö tehtiin Mobiliassa. Tekijänä oli tunnettu
Tampereen seudun jenkkiharrastaja.
Yleensä jenkkiautojen limusiineja on
valmistettu hämmästyttävän pieniä sarjoja. Vaikka Chrysler Windsor kävi hyvin
kaupaksi, pitkää 8 hengen De Luxea valmistettiin vuonna 1951 vain 152 autoa,
joista kaksi tuli Suomeen. Autoa käytetään Tampereen Museoiden omissa erityisajoissa ja kaupungin edustustehtävissä. Pääministeri Katainen kuittasi ensimmäisen keikan.
10 RODDARI

Teksti jas kuvat: Martti Piltz
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Tervetuloa!

Fixus Tampere tarjoaa FHRA Tampereen jäsenille
varaosat erikoishinnoin. Tule tutustumaan ja
kysymään reiluja tarjouksiamme.
Esitä voimassa oleva FHRA:n jäsenkortti. Erikoishinnat voimassa vain Fixus Tampere -liikkeessämme.
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FIXUS TAMPERE
Valikoimassamme alla olevat laatutuotteet ja satoja muita laatumerkkejä.

Avoinna:
Ma-Pe 8.00-17.00
La 10.00-14.00

Sellukatu 4
33400 Tampere
Puh. 010 650 800
www.fixus.fi

RODDARI 11

Kuvat: Kari Leponiemi
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UUSI
JENKKIMUSEO
Viime HR & RS:ssä oli harvinainen
Kanadassa valmistettu Mercury Pick Up
vm. 1950. Sen omistaja, Jori Rintamäki, on
mittava alan harrastaja Päijänteen itäpuolella. Hän on avannut autonäyttelykahvilaravintolan aivan VT 4:n eli E75:n varteen.
Paikan nimi on Custom Cafe and Classic
Car Showroom. Rakennus, Leivonportti,
on monien tunteman Leivonmäen Tebikan
vieressä. Siinä muistaakseni oli takavuosina leipomo ja kahvila. Alunperin paikka
piti avata tammikuussa, mutta omistajan
sairastuminen ja toipuminen lykkäsi hanketta.
Varsinainen autonäyttely on kahdessa hallissa kippolan kummallakin puolella. Omistajan idea on näyttää ”käyttöjenkkejä” 1960-1970-luvuilta. Autoja mahtuu
kolmisen kymmentä, joista osa on myyntiautoja ja osa vaihtuu melko tiuhaan.
Mercury Pic Up varmasti on näyttelyn
tähti, koska omistaja voitti sillä Jenkeissä
James Dean muistoajoissa palkinnon.
Kahvilaravintola on sisustettu jenkkiautokamalla viihtyisän näköiseksi ja autohenkiseksi. Keittiötilat riittäisivät vaikka mimmoisen kippolan pitämiseen, omistaja on valinnut perustyyliksi amerikkalaisen dinerin. Ja vanha rokki soi, tietysti.

Custom Cafe sijaitsee Leivonportissa, joka piileskelee Leivonmäen Tebikan takana.
Kippolassa on 150 paikkaa, ettei jakkarat ihan kättelyssä lopu.
Tilat eivät ole kovin valtavat, mutta konsepti vaikuttaa fiksulta (jopa alan konsultin kokemuksien mukaan). Pelkkä näyttely ei ikinä lyö leiville, joku ”tukielinkeino”
täytyy olla.
Isäntä on muusikko ja entertaineri.
Tavoitteena on pitää paikkaa auki iltaisin pitkään kippolana, jossa on viihdettä

ja tantsuja ja sen sellaista. Kun tilat ovat
anniskelukäytössä, näyttelyhallit suojataan isoilla lasiovilla. Kahtokeehan nettisivut ja kurvatkaa pihaan: www.customcafe.fi ; Mobilian nettisivujen ajankohtaisista (www.mobilia.fi/ajankohtaista)
voi poimia myös Suomen automuseoiden
kartan ja osoitteiston.

Teksti jas kuvat: Martti Piltz
Näyttelyn harvinaisempaan päähän kuuluu tämä
-59 Edsel, oisko malli joku Nomad tai sinne päin.
Hieno pirssi.

Pääsin kuvaamaan vähän ennakkoon
Hot Rodissakin esiintyneen Mercuryn.
Jori Rintamäki kannattelee siinä reippaasti etuovea. Tyylikkäästi maalattu
suksiboksi oli kuulemma matkalaukku, kun Jori vaimoineen kävi ajelemassa autolla Jenkeissä.

14 RODDARI

Vaikka Suomeen ostetaan ennätysmääriä prätkiä, sen verran hintelää on kaupankäynti, että lamavuonna jää Prätkänäyttely
pitämättä. Tänä vuonna taas palattiin ruotuun ja Helsingin perinteinen MP-näyttely
järjestettiin. Siellä oli porukkaa ihan mökki turvoksissa sunnuntain sulkemisaikaan
saakka. Toiveissa on, että ensi vuonnakin
näyttely järjestetään. Oman käsitykseni

Tässä minusta on rotia: Jawan
sylinterin ympärille on kasattu jonkinlainen bomberi.Työ on
hyvinkin siistin näköistä ja jos
ajattelee, miten älyvapaasti kevyellä, lyhyellä ja äkäisellä yksimukisella voisi päästellä jonkun kaksipyöräisen avoauton
ympäri ympyrää, niin väkisinhän se alkaa naurattaa vanhaakin miestä.

mukaan koko prätkämaailman valtavirta vie ihan metsään, kun hienot uutuudet ovat jotain jeepin ja polkupyörän huonojen ominaisuuksien yhdistelmiä. Surkeinta tasoa kait ovat HD:t, mutta ei minulle kyllä avaudu tämä uusi merkki, Victory ja kaikkein vähiten
1 600 kuutioinen BMW. Onneksi sentään BMW on siirtynyt myös
kettinkivetoiseen sarjaan, jossa on monta ihan oikeaa moottoripyörää. No, ne nyt olivat kaikki yhtä lähellä hankintalistaani kuin lähin lottovoitto. Pari makupalaa ajattelin kuitenkin näyttää kadehdittavaksi.

Tässä on myös rotia. Pyörästä nyt en niinkään tiedä,
sehän Suzuki GSX-R vähän muunnettuna.

WINTER PARTY

Teksti ja kuvat: Martti Piltz

28.01.2012

(entinen tikka- ja biljardikisa)

HUOM! Seuraavaa ohjelmaa ainakin:
Kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain 16 joukkuetta= 32 henkeä
Kisan päälle mm. makkaran paistoa sekä bändi noin klo 21.30 (kisan jälkeen)
Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut järjestetään lauantaina
28.1.2012 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 oma saavu mukaan sekä 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.

RODDARI 15

Vuodesta 1971 on ollut mahdollisuus
suurelta osin jo ennen nähtyä mutta muuviettää pääsiäinen Ruotsissa Jönköpingin
tamia uusiakin on talven aikana valmiskauniissa rannikkokaupungissa (Vättern!)
tunut. Motskariosastot sen sijaan olivat
nauttien korkeatasoisesta autonäyttelystä.
edellis vuosista poiketen melko vaatimatCustom Motor Show on laajalti tunnettu
tomat, väittäisin oman näyttelymme pyölaaja-alaisesta näyttelykalustosta, esillä on
rien olleen selvästi edellä niin lukumääniin rodit, kustomit, mobiilit, kilpa-autot
rässä kuin laadussakin.
kuin rekatkin eli lähes kaikille autoja harVielä tässä ottaisin puheeksi näytteilrastavalle löytyy katseltavaa ja koettavaa.
leasetuksen johon Custom Motor Show
Elmian messukeskuksesta voisi tässä laupanostaa huomattavasti enemmän kuin
sua muutaman sanan. Keskus koostuu neltäkäläiset näyttelyt. Voin sanoa että kaikjästä erillisestä hallista jotka yhdistyy toikien autojen alla on matto ja löytyy erisiinsa tilavilla aulatiloilla ja lyhyillä käytävillaisia kaiteita ja aitoja ja muita somisteita
lä, aulatiloista löytyy monipuoliset kahviihan talon puolesta ja niillä saadaan reilusla- ja ravintolapalvelut. Näyttely on jaetti näyttävyyttä ja arvokkuutta esiteltäviin
tu halleittain eri aiheisiin, on nostagiahalli,
autoihin.Tosin pitää muistaa että näyttelyä
perfomancehalli ja niin edelleen, Ruotsissa
järjestetään luultavasti erilaisella budjetilkun ollaan niin tottahan Volvolle oli varatla kuin meillä koto Suomessa mutta kuitu oma halli jossa oli esillä viitisenkymtenkin.
mentä Volvoa! Lisäksi ulkona tapahtuu
Tähän tarinan loppuun pitää sanoa että
mm. driftingnäytöksiä ja muuta kohellusjokaisen joka sanoo itseään autoharrastata autoilla ja moottoripyörillä.
jaksi pitää viettää eläissään ainakin yksi
Tämän synttärivuoden kunniaksi lähti
pääsiäinen Elmian messukeskuksessa, sen
kerhomme arvovaltainen delegaatti pääorverran merkittävä tapaus se pohjoismaiganisaattori Lasse Theanderin kutsumana
sella ja ehkä koko Euroopan mittapuulla
tutustumaan näyttelyn antiin. Lassen momitattuna. Ei kuitenkaan niin paljon hyvää
nivuotinen työ on poikinut paljon kontakettei jotain huonoakin, Jönköping sijaitsee
teja mm. Yhdysvaltoihin josta lähes joka
330 km Tukholmasta joten kun lähdette
vuosi saapuu nimekkäitä ja kuuluisia alan
valitkaa hyvä auto ettei takapuoli puudu!!
legendoja. Niin tälläkin kertaa, paikalle saapuivat henkilökohtaisesti John D'Agostino,
Teksti: Hessu
Gene Winfield, Darryl Starbird ja George
Kuvat: Ippo, Ilu ja Hessu
Barris jotka eivät sen ihmeellisempiä esittelyjä kaipaa! Tapahtuman kiinnostavin ja
valovoimaisin showstopper oli ainakin minun mielestä vuonna -51 Barrisin veljesten pajalta valmistunut Hirohata Mercury
jota myös maailman tunnetuimmaksi kustomiksi kutsutaan. Tämän -51 Mercury
kustomin historiasta kulkee monenlaisia tarinoita ja huhuja, väitetään että aito
Hirohata olisi tuhoutunut vuosien saatossa mutta auton omistaja Californialainen
Jim McNiel on omistanut sen jo vuodesta -59 ja sanoo sen olevan aito Hirohata.
Mercury entisöitiin noin pari kymmentä
vuotta sitten entiseen loistoonsa ja kunto on edelleen huippuluokkaa. Oli niin tai
näin, kopio tai aito, erittäin hieno joka tapauksessa. Puhuisin jopa taideteoksesta
tai veistoksesta! Muita Amerikasta tulleita autoja oli Winfieldin -35 Ford pick-up
ja D'Agostinon -75 Stutz. D'Agostino on
ollut vakiovieras Elmiassa jo ainakin kymmenen vuotta ja eksynyt Hot Rod & Rock
Showhunkin jokusia kertoja ja mikäs siinä,
mukava mieshän John on!
Näyttelykalustosta yleisesti voisi sanoa sen olevan korkeatasoista mm. viiskytluvun autot ovat todella hienoja ja am- Gene Winfield tutussa puuhassa!
mattimiesten entisöimiä. Roditarjonta oli
16 RODDARI

Kerhomme terveiset 40 vuotta täyttävälle Custom Motor
Showlle, viirin vastaanotti Lasse
Theander.

Voittoisa ”pyssysankari”

Vanha konna George Barris vetää nimmarin
Mäenpään Lassen julisteeseen.

Viiskytluvun telttailua ruotsalais tapaan! Erittäin yksityiskohtaisesti toteutettu osasto ja näitä oli useita.

Alkuperäine Hirohita Mercury.

Meksikolaisviltin voi käyttää virallisenakin
sisustusmateriaalina.

Muutaman karkkipussin
on joutunut avaamaan
tähän somistukseen,
mutta makealta näytti!

Koko näyttelyn yksi hienoimmista autoista, ellei hienoin! Lähes käsittämättömän hienosti viimeistelty `60 Cadillac Eldorado Brougham.
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SUOMI

Koko Itämeri ulottuvillasi!

Ahvenan- Turku Helsinki
maa
Tukholma

Tallinna

RUOTSI

FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenenä saatte erikoishintaisia matkoja
Tallink Siljan reittiliikenteessä. Mainitse varauksen yhteydessä
FHRA Tampereen seutu ry:n asiakasnumero 5274.

VIRO
Riika

TANSKA

LATVIA

Kööpenhamina
Rostock
Hampuri

Reittimatkat erikoishinnoin

SAKSA
Berliini

Tallink
Silja Line

Helsinki-Tukholma tai p.v
• Hytit -40 % alennuksella
• Ajoneuvot normaalihinnalla
Voimassa vihreillä lähdöillä.

Helsinki-Tallinna tai p.v
Tallink Shuttle sekä Baltic Princess (kansipaikka)
• Henkilöliput 25 €/hlö/suunta
• Autot 20 €/suunta, van high 45 €/suunta
• Ajoneuvot max. 12 m pitkä ja yli 2,4 m korkea 90 €/suunta.
Voimassa kaikilla lähdöillä.

Turku-Tukholma tai p.v
• Hytit -40 % alennuksella
• Ajoneuvot -40 % alennus
Voimassa vihreillä lähdöillä.

Helsinki-Rostock tai p.v
• Hytit -25 % alennuksella kaikilla lähdöillä
• Ajoneuvot -50 % vihreillä ja keltaisilla lähdöillä
• Ajoneuvot -25 % punaisilla lähdöillä

Lisätiedot ja varaukset:
Silja Line, puh. 0600 174 552, Tallink, puh. 0600 157 00
Puhelinmyynti avoinna joka päivä 8.00-21.00,
(1.64 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm).

www.tallink.fi

www.silja.fi

Hinnat voimassa 31.12.2011 asti. Alennus on voimassa seuraavissa matkustusluokissa: kansipaikka–A-luokka. Hinnat koskevat alle 10 henkilön reittimatkavarauksia.
Prosenttialennukset lasketaan normaaleista reittimatkahinnoista. Hinnat eivät ole voimassa erikoislähdöillä eikä niihin voi yhdistää muita alennuksia. Alennus ei koske
rahtiliikennettä. Jäsenkortti on esitettävä lippuja lunastettaessa sekä lähtöselvityksessä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

LAUANTAINA 10.12.2011 KLO 19.OO - 01.00
TAMPERE AREENAN KAATOPAIKASSA (hohtokeilaus)

KERHON X-MAS PARTYN LIPUN NYT MYYNNISSÄ MM. TOIMISTOLLA.
MUISTA OSTAA LIPPUSI ENNAKKOON TAI TEHDÄ PAKOLLINEN ENNAKKOVARAUS TOIMISTOLTA 05.12. MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTILLA: office@fhra-tre.net

Ruokailu alkaa klo 19.30. Liput 20 €
Lipun hintaan sisältyy ohjelma ja ruokailu.
ILLAN MENU

SEISOVA PÖYTÄ
-keilailua, -musiikkia, -bändi, -palkintojen jakoa, -ruokailua,
-arpajaiset, -pullonheitto, -yleistä hauskan pitoa
ja tietysti iloisia juhlijoita.
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HOT ROD &
ROCK SHOW 2011
RODIT ESITTELYSSÄ

Kuvat: Kari Leponiemi

Ford Roadster -29

Ford Se

Ford A Pick Up -31

Ford Coupe -32
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Ford Pick Up -32

Ford Roadster -32

Ford SW Coupe -28

Ford Roadster -34

edan Delivery -46
Ford Roadster -32

Ford Pick Up -37

Ford 3W Coupe -34

Ford Roadster -28
Chevrolet Business Coupe -37
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2011
Kuvat: Ilkka Salovaara
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La 08.10.2011 klo 08.00-15.00
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 5 € | lapset alle 12 v ilmaiseksi
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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LINNACRUISING
2011
Jo yhdeksännen kerran järjestetty Hämeenlinnan Satulinnassa
LinnaCruising veti väkee paikan täyteen.Vuosi vuodelta väkimäärä on
kasvanut, paikka rupee selkeesti käymään pieneks kun kaikki halukkaat
ei autolla pääse alueelle. Kaiken lisäks joka kerta kelit on suosinut.
Tapahtuman avauduttua on vapaata burnisharjoittelua, jota seuras
kunnon näyttävä kisa. Mikä sen hienompaa kun kumien räjähtely
sankan savun seassa. Päivän mittaan esiinty useampaan otteeseen
THE BELVEDERES paikallinen ? bändi. Hyvää musaa ja rentoa
meininkiä.
Cruising letka kiertelee Aulangon ja Hämeenlinnan
keskustassa, reitti kestää noin tunnin ja on mukava
ajella. Tien varsilla on väkee katselemassa ja
heiluttelemassa. Järjestäjän toimesta on
risteykset ohjattuja ja letka ei pääse
hajoamaan kesken.
Illan tullen iltabileet räjähtää
käymään ja musiikista vastasi
COTTON'N STEEL BAND
ja BARBE-Q-BARBIES.
Hieno tapahtuma ja paljon
samanhenkistä väkee.
Ensivuonna kun tulee 10
vuotisjuhlavuosi on luvattu ainakin
lisää parkkitilaa ja ehkä jotain muutakin.
T: Mika"sibe"Sivenius

Kuvat: Mika Sivenius
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NYT TARVIKKEET SYYSHUOLTOON!
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Kuvat ja teksti: Risto Vuorela

Jo taas joutui armas aika, eli Power
Meet Västeråsissa! Viime vuonna ei tullut käytyäkään joten olihan se jo melkein
pakko lähteä. Tapahtumahan on, oliko se
nyt pohjoismaiden suurin tai jotain mutta
mittakaava on kyllä sitä luokkaa että vaikea kuvitella enää mitään isompaa, missään! Matkaan lähdettiin perinteisesti torstai aamuna jo ennen kuin sika oli vääntäny
sitä kuuluisaa aamupaukkuaan, eli aamulaivalla Turusta Tukholmaan. Tampereelta
ja ympäristökunnista lähti samalla paatilla useita autokuntia. Laivamatkasta ei mitään uutta kerrottavaa (ei oo ollut enää
vuosiin). Tukholmasta sitten tuttujen tunneli ja ramppisekoilujen jälkeen ajeltiin n
100km Västeråsiin. Tänä vuonna oltiinkin
majoituspuolta kehitetty aimo harppaus
eteenpäin, eli nyt asuttaisiin teltan sijaan
oikein mökeissä, jotka oli varattu jo talvella. Paikka oli hieno, iso maatila missä eleli aitauksissa villisikoja, pässejä ym “lähisukulaisia”. Illalla pyörähdettiin vielä Hällan
ostarilla kattelemassa meininkiä. Aamulla
aikasin lähdettiin Johannisbergin pienlentokentälle swappiin, ja vaikka oltiinkin hyvissä ajoin liikkeellä jonkun aikaa jouduttiin jonottamaan että päästiin kuittaamaan
liput ja powerikilpi. Romutori on todella
iso ja siinä kuluu helposti päivä kun sen
tallailee läpi. Paljon oli tavaraa, mm 50-60
vaihteen GM-tuotteita harrastavalle näytti olevan kaikenlaista uutta ja vanhaa kiiltävää. Muutama tuttukin tuli bongattua.
Nurmikentällä on parkissa tuhansia autoja näytillä, niin paljon että iskee helposti ähky eli paljon jää noteeraamatta.
Iltapäivällä autojen lähtiessä alueelta syntyy letkasta se kuuluisa cruising jota sitten jatkuu kaupungin kehätiellä aamuyön
tunneille. Lauantaina ohjelmassa oli käynti reilun 20km päässä Skultunassa järjes26 RODDARI

tettävässä Lead Parking meetingissä missä kokoontuu pääasiassa kustomit. Paikka
on hieno vanha ruukki, käsittääkseni alueella on toiminut aikoinaan messinkivalimo. Tapahtumassa oli muutama kymmenen kustomia + muut autot, bändi soitteli
mukavaa rock’n rollia, pientä purtavaa oli
myös saatavilla ja aurinko paistoi täpöllä.
Hyvä vastapaino edellisen päivän romutorilla kiertämiseen. Illansuussa vähän murkinoitiin ja heittäydyttiin iltacruisingin vietäväksi, eli letkaan kun lähtee niin ei parane olla kiirettä lottokioskille. Jono etenee todella hitaasti, kävellen olisit jo perillä… niin kun vanha sanonta kuuluu…
Cruising onkin paremmin vapaamuotoinen karnevaali, kaikenlaista autoa ja seuruetta on liikkeellä, bändejä soittelee talojen parvekkeilla ja katujen varret täynnä
ihmisiä pick Nick tunnelmissa, hieno meininki! Sunnuntaina olikin sitten jo vuorossa autojen pakkaus ja siirtyminen takasin
Tukholmaan Viikkarin terminaaliin, odottelemaan iltalaivaan pääsyä. Maanantaina
ennen puolta päivää kotona, pienet univelat tuliaisina. Hyvä reissu, kelit suosi ja
kalustokin kesti suht hyvin, yhtä ikkunannostimen moottoria lukuun ottamatta…
Eiköhän sitä ens vuonna taas…
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RAUTALANKAA JA JENKKIRAUTOJA
Mobiliassa on jahkailtu (minäkin) vuosia, että miten saada kerholaisia edes katsomaan Mobiliaa ja sen mahdollisuuksia
järjestää melkein mitä vaan. Mobiliassa on
melkein joka viikonloppu joku tapahtuma, mutta aivan loppukesästä ja alkusyksystä löytyy kuitenkin vapaita viikonloppuja. Vihdoin tänä vuonna sitten tuli sopiva
hetki.

Poikkeuksellisesti Tampere-cruising on
ollut levossa. Siksi arvelimme, että jenkkipiknikille voisi olla kysyntää. Jotenkin
huvitti virittää rantanurmikollemme piknik ja tilata rockabilly-bändi soittamaan.
Tampere-cruisingin järjestäjään löytyi kontakti Fyyran kautta. Päätettiin vielä yhdistää tähän Mobilistien Tampereen Seudun
kerhon Syysrestaurantapäivä. Restaurantapäiville tulee aina koko Etelä-Suomen
alueelta. Perinteisesti Vehoniemelle
ja Mobbarille Restauranta-päivät
ovat hyviä, koska Restaurannan
kävijät käyvät samalla vaivalla
kahvilla ja katselemassa
museonäyttelyitä päivän päätteeksi.
Tapahtumien aikataulullinen yhdistäminen samaksi
päiväksi oli hyvä
ratkaisu, oletet-

Väkeä oli kuin ketunnenää nauttimassa kauniista maisemasta ja lämpimästä kesäillasta. Meidän
järjestäjäporukka ihaili sitä cuulia meininkiä, millä roddariväki vetää piknik-viritykset. Sää tietenkin oli hyvän tuulen lähteenä. Ennen vanhaan elokuun illat oli kaikki pimeitä ja lämpimiä, niin kuin
Keski-Euroopassa, mutta onneksi sentään tänä
vuonna oli tämä yksi.
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Teksti ja kuvat: Martti Piltz

tavasti se lisäsi kummankin tapahtuman
vetovoimaa. Mobilian rantanurmikolle kertyi noin 140 jenkkiautoa, mikä on enemmän kuin varsinaiseen cruisingiin osallistuvien määrä. Katsoja-autoja oli suunnilleen
saman verran. Tapahtuman vetonaulaksi osoittautui Taija Riihimäki ja Twisters.
Bändi soitti juuri kuulijakunnan makuun
sopivaa musiikkia. Moni sanoi, että sään lisäksi elävän rautalangan kuuleminen oli
uskomaton elämys. Ehkä kannattaisi harkita Taijaa johonkin Kerhonkin tilaisuuteen.
Paikalla arvottiin läsnäolijoiden kesken Mobilian vuokra-autoista Buick Park
Avenue vm. 1984 viikonlopuksi käyttöön.
Tämän FHRA:n Tampereen Seudun kustantaman arpajaispalkinnon voitti Aila
Lindfors. Rautalankaa ja jenkkiautoja-tapahtuman menestys johti päätökseen järjestää se ensi vuonna uudestaan. Ajankohta
on sama eli Syysrestaurantapäivä elokuun
lopussa.

Taija Riihimäki veti settinsä hyvällä energialla.
Kappaleissa oli hänen ihkaomia sävellyksiä, mutta pääosa tietysti klassikkocovereita. Bändi soitti ja lauloi hyvin, eikä ollut myrkyllisen hintainen.
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LÄHETTÄJÄ:

2

e
P.O
per
.BOX
177, 33201 Tam

FHRA Tampereen seutu ry
Kerhotuotteet netistä, toimistolta ja tapahtumien infopisteistä

2002

2003

2005

2001

Pinssi 2 €

2004

T-paidat 7 € ja 10 €

Farkkupaidat 35 €

Tarra 1 €

Kerhotakit 200 €, kokonahka 350 €

Kangas 5 €

