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Heips! Vuosi on jälleen vaihtunut ja C
pitäisikö kehittää uusia kujeita? Voiko vanha
koira enää oppia uusia temppuja? Uudistuksia
kaivataan, mutta samaa polkua on niin kovin
helppo tallustaa. Eli mitä yritän sanoa.
Syyskokous jälleen pidetty, kokouspöytäkirjan
voi kopioida vanhoista. Eli tutulla
kokoonpanolla jatketaan.
Jäsenmaksun suuruus tuntuu olevan toinen
muuttumaton asia tässä maailmassa, eli
samoilla summilla mennään vuosi 201 3.
BurnOut Party 201 3 järjestäminen sai
periaatteellisen suostumuksen. Päivämäärä
vaatii hieman selvittelyä, kaikki kun on jälleen
kiinni Puolustusvoimista. Liikkeellepanevana
vipuvartena toimiva kokous on joko jo pidetty,
tai pidettäneen piakkoin.
BurnOut Partyn osalta keskustelua käytiin
myös keinoista kasvattaa tapahtuman
kiinnostusta
yleisön
ja
kilpailijoiden
keskuudessa. Sambanäytös puhutti hieman jo
viime
tapahtuman
jälkeen,
mutta
pääsääntöisesti
palaute
lienee
ollut
positiivista. Ainakin olivat silmälle ilo
ravintolassa.
Yhtenä uudistuksena ehdotettiin jonkinlaista
RC – luokkaa. Mikä tämä olisi, selvinnee
toteutuessaan.
Keskustelua oli myös bussimatkasta Bilsport
Performance & Custom Motor Showhun
pääsiäisenä. Matkaan lähdettäisiin torstaiiltana Turusta, pitkäperjantai näyttelyssä, yö
Ruotsissa, lauantaina Tukholmasta Helsinkiin
ja sunnuntaina vielä American Car Show.
Lisätietoa ilmoituksessa tässä lehdykässä ja
Kreiviltä kreivi@riversidecruisers.fi tai 0400
742 1 50.
Talleissa tapahtuu. Tikkimies V. Lücke hankki
itselleen
loppusyksystä
Lincolnin
ja

Facebookissa on ilo seurata projektin, ja
miehen muidenkin projektien, edistymistä.
Varttuneemmat meistä muistanevat Hurveen
Antin oranssin Challangerin 80-luvun lopulta.
Auton meni lopulta myyntiin, mutta vuosien
vieriessä vanha suola jäi janottamaan.
Vuosien vieriessä aihe jäi taka-alalle, mutta
kun ostettavaksi ilmaantui Challanger
sopivassa hinnassa, ei auttanut muu kuin
tehdä haaveista totta.
Purtsin Mikolla on menossa Firebirdin jarrujen
parantaminen. Rummut kuuluvat historiaan,
niinpä etupäähän laitetaan levyjarrut.
Järvelän Timo on muiden puuhiensa parissa
rakennellut ’56 Chevy STW:tä. Tarkoituksena
on
tehdä
teknisesti
toimiva
ja
matkustusmukava ajokki, mutta säilyttää
ulkokuoren patina.
Nikkasen Jarin ja Jonin taholta on hieman
hiljaisempaa. Muutto uuteen asuinpaikkaan
on tuonut mukanaan muuta puuhaa. Viimeisin
isä-poika projekti oli Jonin 35 Massey
Fergusonin moottorin vaihto Oldsin 305:een.
Laite oli nähtävänä kesällä Kemiössä ja
Kiikalassa BOP:ssa. Vaikka nyt kerron että
heillä on rakentelurintamalla hiljaista, ei näistä
milloinkaan tiedä mitä alkavat puuhaamaan.
Kivikosken Eeron kisakausi loppui ilmeiseen
konerikkoon. Moottori on avattu ja onni
onnettomuudessa on että kaikki kallis on
ehjää. Pitää vain tilata kaikki se uutta mikä on
pelkästään hintavaa.
Itse laittelin talliin lisää valoa, nyt näkee olla
laiskana. Camaro on kuin Toyota MarkII,
pientä laittoo vaatii se vaan. Kumma miten
tuollaisessa uuden karheassa autossa löytyy
alustasta pintaruostetta.
Suunnitelmissa olisi jarrujen päivittäminen ja
muuta pientä. Saa nähdä miten homma
etenee.
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Pohjoismaiden suurin autonäyttely
201 2 Bilsport Performance & Custom Motor Show keräsi yli 70.000 kävijää. Tänä vuonan messujen
neljään halliin tuodaan esille lähes 800 ajoneuvoa. Messuvieraille on nähtävänä ajoneuvojen lisäksi
myös erilaisia työnäytöksiä eri taitajien ja taiteilijoiden toimesta. Erilaisia kilpailuja jne, sisällä ja ulkona.
Hallien yhteenlaskettu pinta-ala on huikeat 41 .000m²
Näyttelystä on vuosien mittaan muodostunut luonnollinen tapaamispaikka kaikille, jotka ovat aidosti
kiinnostuneita eri aikakausien harrasteajoneuvoista.
BilsportPerformance Show hallit A & B
Halli A "Gatbilar.se"
Halli A on suunnattu nuoremman sukupolven suosimille rakentelutyyleille. Täältä löytyy uusin
multimedian ja tuuning-autotarvikkeiden alalta .
Halli B "Bilsport"
Halli B:stä löytyy kummasteltavaa niille jotka etsivät uusia työkaluja, osia ja tarvikkeita. Esillä yrityksiä,
jotka ovat erikoistuneet rakenteluun sen kaikissa muodoissa, moottorin viritystä tai pellintaivutusta
unohtamatta.
B halli tarjoaa myös katsauksen moottoriurheilun uusimpiin uutisiin, ainutlaatuisia ja nopeita
urheiluautoja.
Vuodeksi 201 3 halli on kasvanut lähes 4000 m2.
Custom Motor Show hallit C & D
Hot Rod - Moottoripyörät - Klassikot - Muskeliautot- Custom autot - Oldtimerit
Monien mielestä Custom Motor Show on pääsääntöisesti Amerikkalaisten harrasteautojen ja
-moottoripyörien näyttely.
Useimmat näyttelyajoneuvot ovat esillä ensimmäistä kertaa Ruotsissa, useille ajokeille näyttely on
ensiesiintyminen Euroopassa.
Hallissa C ja D on esillä yli 400 ainutlaatuista, erikoista ja yksilöllistä autoa ja moottoripyörää.
Halli C "Nostalgia"
Halli C on kaikille, joita kiinnostaa 30 vuotta tai vanhemmat museoajoneuvot.
Esillä on vanhoja ja ainutlaatuisia autoja, traktoreita, mopoja ja moottoripyöriä menneiltä aikakausilta.
Myytävänä myös osia, tarvikkeita, vaatteita, oheistuotteita ja keräilyesineitä joita nostalgikot etsivät.
Halli D Bilsport Classic "
Halli D:stä löytyy ajoneuvoja muskeliautoista pickup’hin ja hot rodeihin. Täällä vierailijat voivat kokea
uusia trendejä ja tyylejä.
D-hallissa on myös uskomaton vanhempienklassikoiden kunnostusnäytös.
Tällä kertaa esillä on monia vanhoja ja tunnettuja custom autoja, kuin myös uusia tuttavuuksia
Euroopasta ja Yhdysvalloista.
Yritykset, jotka myyvät uusia ja käytettyjä Amerikan autoja, osia, työkaluja, tarvikkeita ja auto- ja
moottoripyöräharrastukseen liittyviä vaatteita, löytyvät myös D hallista.

