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AJANKOHTAISIA ASIOITA
JOHTOKUNTA v. 2010:
Puheenjohtaja
Kari Salomaa
Varapuheenjohtaja
Ismo Laakso
Sihteeri
Harri Kopra
Jäsenet
Jukka Jokinen
Ilkka Salovaara
Antti Kivinummi
Jari Männikkö
Mauri Hakala
Timo Siipola
TOIMISTO:
Kuninkaankatu 44, 33200 Tampere
Puhelin: (03) 214 2599
Postiosoite: P.O.Box 177
33201 Tampere
PIENOISMALLIJAOS v. 2010:
Ohjaajat:
Harri Laakso
Jarkko Syrjänen
Kokoontuminen maanantaisin klo 18.00
Hepolamminkatu 43, 33720 Tampere
SÄHKÖPOSTI:
office@fhra-tre.net
INTERNET:
www.fhra-tre.net
Internet-toimitus: Olavi Tuominen
GSM + SMS 050 - 345 0900
KERHOTALLI:
Hepolamminkatu 43, 33720 Tampere
Puh. (03) 318 0300
Tallipaikkojen tiedustelut ja varaukset:
Jukka Jokinen, puh. 0400 - 623 656
SALOON 43:
Avoinna tarvittaessa, Hepolamminkatu 43,
33720 Tampere, puh. (03) 318 0300
JÄSENMAKSU v. 2010:
25 € aikuiset / kalenterivuosi
10 € lapset alle 15 v. / kalenterivuosi
JÄSENMÄÄRÄ 15.09.2010:
512 jäsentä
TÄMÄN NUMERON TOIMITUS:
Mika Sivenius
Ismo Laakso
Kari Leponiemi
Kari
JULKAISIJA:
FHRA Tampereen seutu ry
PAINOSMÄÄRÄ:
600 KPL
PAINOPAIKKA:
Idepap Oy, Kokkola
TAITTO:
Paino-Arena Oy

OCTOBER SWAP MEET
Syysswap jäejestetään Teivon Raviradalla lauantaina 09.10.2010 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. Jäsenten vapaaliput voimassa olevalla jäsenkortilla
tapahtuman pääportin lippukopista aukioloaikana.
X-MAX PARTY
Välivuoden jälkeen palaamme takaisin entiseen eli Metro-Auto areenan
Kaatopaikalle. X-Max party järjestetään lauantaina 11.12.2010. Ohjelmassa
ruokailu, keilailua, bändi jne. Katso tapahtuman tarkempi ilmoitus lehden sivulta 6.
WINTER PARTY
Entinen tikka- ja biljardikisa uudistuu ja se on nyt nimeltään Winter Party,
katso tapahtuman tarkempi ilmoitus lehden sivulta 17. Winter Party järjestetään lauantaina 29.01.2011.
RODDARI MAGAZINE
Jäsenlehden seuraavaan numeroon tarkoitetut jutut, kuvat ja muuta materiaalia voit toimittaa osoitteeseen: office@fhra-tre.net
TALLIPAIKAT
Lauantai kokoontumiset jatkuvat edelleen Pirkkalan ABC:llä aamukahvien
merkeissä alkaen klo 09.00.
VUOSIKOKOUS
FHRA Tampereen seutu ryn sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
sunnuntaina 31.10.2010 klo 18.00 kerhotallilla Hepolamminkatu 43.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
HOT ROD & ROCK SHOW
Vuoden 2011 HOT ROD & ROCK SHOW avaa kauden, koska tapahtuma
järjestetään viikkoa ennen pääsiäistä eli 16.-17.04.2011 Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus Pirkkahallissa. Ajoneuvojen ilmoittautumiset kuvien kanssa:
office@fhra-tre.net
TIL-RACING
TIL-Racing / Timo Lehtimäki voittivat kesällä Suomen EM kisan Top Fuel
luokan. Tulevissa Roddari Magazinen numeroissa palaamme TIL-RACINGin
menneeseen kauteen.
DEE RACING
Tiimimme kamppaili vielä kahden viimeisen kisan aikana sarjan kakkostilasta. Pudasjärvellä kamppailimme pidon kanssa ja lopulta sain katkaistua kilpuristamme kardaanin. Finaaleihin saimme uuden Strangen kardaanin yokeineen.
Kiitos nopeasta teosta Jaffu Holmille. Hieman muitakin muutoksia saimme
tehtyä autoon ennen finaaliviikonloppua. Finaaleissa leikki loppui kuitenkin
toisessa lajittelulähdössä turbiinin hajoamiseen. Kisakausi oli sitten siinä.
Alkukaudesta melko hyvin sujuneet kisat veivät meidät kuitenkin tänä vuonnakin Street C+D yhdistetyn luokan (pikku- ja isolohkot) 3. sijalle.
http://www.fhra.fi/
Suuret kiitokset tiimille, eritoten Kolatun Markolle mahtavasta työstä sekä
tietenkin aktiivisesti mukana toimineelle kotiväelle. Syysterveiset Tampereen
FHRA porukalle.

Terveisin,
Juha Tavi
Street D
DS 333
http://deeracing.suntuubi.com/
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ANNA V8-MAGAZINEN
JYLISTÄ KOTONASI JA TILAA
SUOMEN SUURIN JENKKIAUTOLEHTI!
Helpoimmin teet sen lähettämällä tekstiviestin numeroon 16299:
V8 TILAA ETUNIMI SUKUNIMI OSOITE POSTINUMERO
POSTITOIMIPAIKKA PUHELINNUMERO
Tai surffaa osoitteeseen: WWW.VEEKASI.NET/TILAA
Kestotilaus sisältää 10 numeroa hintaan 64 euroa.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

*Kestotilaussäännöt: Kestotilaus on tilaamistapa, jossa tilausmaksu laskutetaan sovituin laskutusvälein kulloinkin voimassa
olevaan kestotilaushintaan, joka on aina edullisempi kuin vastaavan pituisen määräaikaisen tilauksen normaalihinta. Kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista ellei tilaaja irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi kirjeitse tai puhelimitse
asiakaspalveluumme: Sanoma Magazines, Asiakaspalvelu, PL 5, 00040 SANOMA MAGAZINES. Puhelin 0303 63326.

RODDARI 3

ESITTELYT • TEKNIIKKAA JA TIETOA • TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT • HARRIKAT • KISAT • V8-MARKET • TYTTÖKALENTERI
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V

anhoja kuvia
uosien varrelta

1980-luvun kokoontumisajot
Maisansalon leirintäalueella

Kuvat yhdistyksen arkistosta keräsi Ismo Laakso
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Jos sinulla on kuvia kerhon alkuajoista niin lähetä niitä toimistolle julkaistavaksi: office@fhra-tre.net
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LAUANTAINA 11.12.2010 KLO 19.OO - 01.00

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

Ruokailu alkaa klo 19.30 Liput 20 €
Lipun hintaan sisältyy ohjelma.
-keilailua, -musiikkia, Aspest-bändi, -palkintojen jakoa,
-ruokailua, -arpajaiset, -pullonheitto,
-yleistä hauskan pitoa ja tietysti iloisia juhlijoita.
RODDARI 7
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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.
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Avoinna:
Ma-Pe 8.00-17.00
La 10.00-14.00

Sellukatu 4
33400 Tampere
Puh. 010 650 800
www.fixus.fi
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21.08.2010 Turku KUSTOM SHOW
Viime vuonna kävimme -52:sella letukalla kyseisessä tapahtumassa ekaa kertaa.
Tänä vuonna oli ajankohta sopiva ja ei oikein ole muka ehtiny kesän aikana oikein
missään käymään,joten miks ei.
Aamu näytti aikas pahalta Kangasalan
suunnalla kelien puolesta ja mietin moneen kertaan lähdetäänkö vai ei kun noita kuuroja oli luvattu muuallekin päivän
mittaan. No joka tapauksessa löimme
Fleetlinen tulille ja keula kohti Turkua. On
muuten epämukava pätkä nykyään ajaa
kun niitä linnunpönttöjä on tien varrella tuhkatiheään, ja nopeus muuttuu koko
ajan.
Olimme "pelipaikalla" sopivasti puoli
tuntia ennen kuin portit avattiin yleisölle.
Tapahtumahan on ulkoilmanäyttely joten säällä on suuri vaikutus asiaan.
Kyseinen show on tarkoitettu vain alle 64 vuotiaille autoille, kakspyöräisillä ei
ikärajaa ollu.
Luokkia oli autoissa RODIT ja
KUSTOMIT, sitten oli polkupyörät, custom-, classic-, bobber-, choppermoottoripyörät. Wizzz Mannermaa esitelmöi customoitujen autojen historiasta MMAF
kertoi moottoripyörien rakentelu säädöksistä.
Elävää musiikkiakin saimme kuunnella, bändien nimet ei kyllä jääneet muistiin
mutta päivällä soittanut poppoo soitti hyvää rock'n rollia/hill billy musaa.
Palkintoja jaettiin joka luokassa ja tais
pytyt mennä näin:
Kustom luokka:
1. Hersti
2. Niemistö
3. Helenius
Rodit:
1.Vinhava
2. Talus
3. Rikström
Kyseisten heppujen autoja en kyllä
muista mutta hienojahan ne oli. Kaiken
kaikkiaan hauskaa yhdessä oloa, rentoa
meininkiä ja kohtuu hyvää musaa. Kantsii
poiketa ens kesänä.
Kelitkin oli låppujen lopuks hyvät.
Teksti: Mika "sibe" Sivenius
Kuvat: Mika Sivenius ja Kari Leponiemi
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HOT ROD & ROCK SHOW
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Tähtilipun tunnelmaan pääset
Lielahden Classic American Dinerissa

TAMPEREEN MESSU -JA
URHEILUKESKUS
PIRKKAHALLISSA

16. – 17.04.2011

Omistatko näyttelykuntoisen Klassikon,
Rodin, Customin, Muskelin tai Harrikan?
Ota yhteyttä ja tuo helmesi näytteille!
Ilmoittautumiset 21.3.2011 mennessä
FHRA Tampereen seutu ry
( 0 3 ) 214 2599 | of fice @ fhra-tre.net

Roddari 5-10.indd 13

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 Katriina
Lehtonen 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 katriina.lehtonen@diner.fi. Voit tutustua ravintolaamme myös Dinerin sivuilla osoitteessa www.diner.fi.

Vuonna 2010 saavat FHRA Tampereen seutu ry:n jäsenet
jäsenkorttia vilauttamalla 15 %:n alennuksen ruokalistan
normaalihintaisista annoksista (ei lounas), sekä ilmaiset
kahvit baaritiskiltä noudettaessa.
RODDARI 13
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La 09.10.2010. klo 08.00-15.00
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE
- Molemmat totohallit käytössä - Myyntitilaa sisällä ja ulkona VARAUSMAKSU: 10/20 E
MYYNTIPAIKAT: alkaen 20 E
Sisäänpääsy: myyjät klo 7.00 | yleisö 8.00
Aikuiset 5 E | lapset alle 12 v ilmaiseksi
Järjestää FHRA Tampereen seutu ry
Myyntipaikkojen tiedustelut iltaisin: 0400-735 727
Muut tiedustelut: 0400-623 276
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Kruunukeskus
Taninkatu 2
Tel. (03) 260 4100

www.diner.fi
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WINTER PARTY

29.01.2011

(entinen tikka- ja biljardikisa)

HUOM! Uusittu ohjelma, tiedossa ainakin seuraavaa:
sauna klo 16.00 - 18.00
kisat alkavat klo 18.00, mukaan mahtuu vain 16 joukkuetta
HUOM!
FHRA
Tampereen
seudun
jäsenetuja
Kisan
päälle
mm. makkaran
paistoa
sekä jäsenille
bändi noinuusia
klo 21.30
(kisan jälkeen)
Kerhon jo perinteeksi muodostuneet tikka- ja biljardikilpailut järjestetään lauantaina
29.1.2011 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 ja tallin sauna lämpiää alkaen klo 16.00, joten
oma pyyhe mukaan ja 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.

SUOMI

Koko Itämeri ulottuvillasi!

Ahvenan- Turku Helsinki
maa
Tukholma

VIRO
Riika

TANSKA
Kööpenhamina
Rostock
Hampuri

Reittimatkat erikoishinnoin

Tallinna

RUOTSI

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

SAKSA
Berliini

LATVIA

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 31.12.2010 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.
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Taas oli se aika vuodesta koittanut jota
on odoteltu pitkä talvi, Ruotsin Powerin
reissu. Auto oli edellisviikon aikana katottu "iskuun" valmiiks ja keskiviikkona lähtö
kovassa helteessä kohti Turkua.
Laivalla oli tuttujakin ja matka meni
nopeasti,kuten yleensäkin. Jostain syystä
noi herätykset meni ketuilleen ja jo ostetuista aamiaislipukkeista ei paljon ehditty
nauttimaan, herätyksen ja satamaan saapumisen väli kun oli vain puoli tuntia.
Normi tapaan suoraan Tukholmasta
Västeråsiin ja vartoileen jonoon tapahtumaalueelle pääsyä kun ei toi hotellikaan
vielä meille huonetta halunnut luovuttaa.
Tapansa mukaan järjestäjät avas portit
vartin etuajassa ja sitten selaamaan loputonta tavaramäärää swappialueelle.
Myyjiä oli paljon ja paljon oli erilaisia
tuotteitakin mutta ihme kyllä tällä kertaa
ei itselle jääny perinteisen paidan lisäks
juuri muuta matkaan.
Neljän tunnin talsimisen jälkeen hotellille huilimaan ja sitten kylälle syömään
ja kohti uusia seikkailuja. Käytiin autolla
Mäkkärillä kattelemassa meininkejä, cruisattiin cruisingreitti läpi ja ajeltiin vähänmuutenkin. JEES.
Perjantaina aamulla kello soi jo ennen
puoli kuutta ja pojat kiskottiin sängystä jatkaan autoon unia (tosin eivät malttaneet) ja lähdettiin jonoon tapahtumaan
uudestaan. Aamupala hotellilla jää saamatta mutta ainakin tapahtuma kilpi on varma
ja ei tarvi murehtia keittääkö auto vai ei.
Joskus alkuaikoina kun äijäporukalla käytiin niin "pääsimme"lähteen vasta yheksän
aikoihin liikenteeseen ja jono oli kaamea
ja autot kävi kuumana kuskista puhumattakaan.
No kun pääsimme sisälle niin uudestaan kiertään swappia lävitse, edellispäivä-

nä kaikkia herkkuja ei oltu laitettu esille.
Kävin myös kuolaamassa muutamaa hienoa myytävänä ollutta autoa.
Pojat innostu tienaan karkkirahaa ja keräsivät pussikaupalla tyhjiä pulloja(isän
hävetessä), olivat saaneet pussit täyteen
ja laittoivat auton perän alle talteen kun
menimme autoja katselemaan niin joku
..tanan kurja oli tyhjentänyt kaikki pullot
pusseista. Vain tyhjä muovikassit oli jäljellä. No sen tietää mikä poru siitä tuli ennenkuin isukki luovutti ja maksoi pojille
hyvityksen.
Perjantai-ilta olikin sitten vilkkaampi ja jätimme suosiolla auton hotellin pi-

haan huilimaan ja lähdimme kävellen katselemaan loputonta autoletkaa. SE OLI
HIENOO.
Lauantaina kunnon aamiaisen jälkeen
auton nokka suunnattiin takasin kohti
Tukholmaa ja kotimatka alkoi. Niin kuin
aina on haikeaa palata kotiin koska eihän
tuollaista koe muutenkuin kerran vuodessa POWER MEET:ssä.
Viime vuonna oli ollu 17000 autoa saas
nähdä paljonko oli nyt, kelit ainakin suosi
.
T: Mika"sibe"Sivenius
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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 €
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