Syksyä! Kirjoittaessani tätä on kulunut pari kuukautta Burnout
Partysta. Märkää oli, mutta nyt alkaa kalsarit olemaan kuivat ja
ehkä alamme jälleen touhuamaan yhdistyksen asioiden
parissa.
Ensiksi, suuri kiitos kaikille mukana olleille. Vaikka itse
tapahtumaa ei saatu vietyä läpi, oli sentään ihan mukavaa. Tuli
ainakin jutusteltua ihmisten kanssa, joita ei tapaa juurikaan kuin
Burnout Partyssa. Ikävä että crew –paidat loppuivat kesken,
mutta homma on hoidossa (jollei jopa jo hoidettu) ja ilman
jääneetkin saavat lopulta oman BOP 30v –paitansa. Aivan
samanlaiset paidat eivät ole painoteknisistä syistä johtuen, ja
joitain kokoja ei ollut kuin mustana, toivottavasti lohduttavat
ettette saaneet paitaa tapahtumapäivänä.
BOPia ollaan useasti oltu järjestämässä viimeistä kertaa, mutta
aina vaan uutta suunnitellaan. Muutama vuosi sitten pohdittiin
asiaa ja päädyttiin yrittämään josko saataisiin 30 vuotta
täyteen. Ja sehän saatiin. Tällä hetkellä suunnitelmissa orastaa
jo 31. tapahtuma.
Vuosia sitten suunniteltiin West Coast Cupin kaltaista etelässä
ajettavaa cupia, mutta suunnitelmat menivät romukoppaan kun
Utin lentokenttä suljettiin muulta toiminnalta kokonaan
ilmavoimien käyttöön. Mutta nyt oltaisiin taas suunnittelemassa

uutta cupia, jossa BOP olisi yksi osakilpailu. Päivämääräksi on
kaavailtu 11.8.2018. Monet kummastelivat varapäivää 4.8.
Varapäivä, jota emme kuitenkaan voi käyttää. Ei ainakaan niin
kauan kuin Malmilla järjestetään Stadin cruisingin jälkeisiä
kisoja. Pitänee neuvotella uudelleen Kiikalan kentän varaukset.
Joka tapauksessa, ensi kesän tapahtumakalenteri on tarkoitus
saada järjestykseen aiemmin kuin koskaan. Ken elää, se
näkee…
Syyskokous 26.11. klo 16.00 RC Clubhouse, Perämiehenkatu 10,
Salo.
Totuttuun tapaan suoritetaan henkilövalinnat seuraavalle kaudelle,
käydään läpi tulevia tapahtumia jne. Könyäppä paikalle!
Miten sujui kesä harrastamisen suhteen? Omalta osaltani jäi kausi
todella tapahtumaköyhäksi. Maisemacruising jäi väliin, samoin
Forssan Pick Nick. Ei vaan tohtinut kylmään sateeseen lähteä.
Varsinkin kun muutakin puuhaa oli riittämiin. Ihan harrastamatta ei
kesä kuitenkaan mennyt. Camaro tuli haettua talvivarastosta suht
hyvissä ajoin, mutta viime kesänä vaivanneet lämpöongelmat eivät
olleet talven aikana mihinkään kadonneet. Eipä auttanut kuin
katsastuksen jälkeen syventyä aiheeseen. Parani, mutta ei vieläkään
ihan vakuuta. Auton suorituskykyä parantelin uudella ratilla. Pari
kesää sitten asentelin uudet kuppiistuimet, joten nyt kulkee paljon
kovempaa. Kaipaisi vaan kovaa ajoa. Oikeesti, jostain tarttis saada
lisää voimaa. Mutta kun se vaatii massia, joka tuntuu valuvan
jonnekin ihan muualle. Olishan tuossa paljon muutakin, mutta
toisaalta, myös Sportwagonia pitäisi saada edistettyä.Käytännössä
tuossa on väri päällä, mutta joka osa taitaa olla eri sävyinen. Josko
tuo kuitenkin kannattaisi niputtaa ja kokeilla toimivuutta. Miettii
yksivärisyyttä sitten joskus myöhemmin. Ei kun tallilla valo palamaan
ja tuumat toimeksi. Ja kohti parempaa (harraste)kesää…

GM-Cruisersin kiihdytyskisa Malmilla 08.07.2017
Oli puhetta jo kevään kokouksissa että koitettais jonkin muotoinen
hallituksen retki saada aikaiseksi johonkin kesän kekkereihin. Jollain
muotoo edes.
Tapahtumia tuli ja meni, moniin oltiin lähdössä, aina jollakin joukolla,
vaan toisin kävi. Mutta lopulta Malmin kiihdytyskisa tuntui ottavan tuulta
purjeisiin.
Kisa alkaisi aamusta ja jonkin sortin harrasteparkkiakin varmasti
muodostuisi. Ja kun kerta kerhon vani oli hienoksi teipattu alkoi ajatus
kyteä: Ilmoittaudutaan kisaan vetämään pari lähtöä... No mikä jottei!
Kisapäivän lähestyessä yks jos toinen putosi matkasta pois. Lopulta
matkaan lähti Iirolan Kimmo kameroineen BOPmainospätkiä
kuvaamaan. Allekirjoittaneen ja Kimmon lisäksi Saarikon Anssi lupas
lähtee liukuu ja nauttimaan hyvillä sääennusteilla luvatusta päivästä.
Ajaminen radalla jäi tietty minulle. Johon toki varustauduin kaikilla
mahdollisella, kypärä, huppu, lasit, haalarit, ajohanskat, ja toki Vaniin piti
laittaa myös nurkista löytyvät 6pistekilpavyöt.
Pienen ohvensiivin auheutti jo pelkkä kisaan ilmoittautuminen
ruotsalaisen ihra:n sivuston kautta, joka oli monisyinen kysymysten
sekamelska. Mutta onnistuinpa kuitenkin!
Lauantaiaamu valkeni kauniina, eväät reppuun ja termarillinen kahvia
följyyn. Minähän en kallista kahvia osta mistään matkalta...
Vani loikottaa ja Malmi löytyy toki helposti, vaikka itse en olekaan ennen
paikalla käynyt.
Jonoa pukkaa jo heti porteilla. Lupaavaa kalustoa toki joukossa, iloinen
ja hymyileväinen vastaanottokomitea toivottaa hyvää kisaa ja
kurvaamme varikolle. BOP esittelytiski valmiiksi ja homma voi alkaa.
Ajajakokouksessa käydään perushommelit läpi mikä nyt on totuttua
Burnout Partystakin. Autot parijonoon ja kisa voi alkaa.

Ikäväkseni saan pariksi Opelin... noh minkäs teet. Annan tasoitusta ...
reilusti!
Vedän kypärän päähän kun lineup rupee lähestymään. On kuuma,
sammutan radion. Seuraava parina ollaan, tiukka ilme, valo vaihtuu ja
läpät selälleen! Juhuu, nyt mennään 402m niipal kun vani kerkii kelaa.
Mietin jo että rullaan hyvällä kaasulla koko 2km mikä on edessä, ettei
muut joudu venaa turhaan.
Maali, kurvaan varikolle ...
Nyt on todistetusti kisaneitsyys mennyt, nyt vain prösyyriä tuloksesta.
Näkee mitä on tullu tehtyä kevään aikana.
JES!!! Alta 20sekunttia varttimaili!
Odottelen toista vetoa hetken ja käyn kuvailemassa kalustoa varikolla.
Monenmoista härpäketä onkin tullun paikalle.
Veto stripillä ja hyvää mainosaikaa Burnout Partylle taas. Aika tuskin
parani, mutta tulipahan käytyy! Loppupäivä hengaillaan ja käydään
jakamassa flaijereita harrasteparkissa ja turistaan olutteltalla.
Hauska oli käydä ja päästiin jo 15.00 lähtee kotia kohti. Tarkoitus oli
alunalkaen käydä einestämässä jossain oikeen ruokaa mutta...todettiin
turhaksi.
Kerkiseimme vielä poikkeemaan Salon kylän raitilla ja ympyräparkissa
tervehtimässä Raatalan Humpparallin Rockin Partyihin matkaavia
harrasteaktiiveja.
Illan pimetessä otin vapauden poiketa myös Humpparallissa, joka oli
positiivinen yllätys. Harrasteautojen määrä oli melkoinen ja lisäksi
harrasteautolla tulevilla pysäköinti ei maksanut mitään.
Siemasin kaffetta (termarista? toim.huom.) hyvässä seurassa ja turisin
mukavia tuttujen kanssa.
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