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Moroo! Kausi on saatu alkuun, onhan takana jo

ensimmäinen suurista näyttelyistä. Taakse jäi myös

helmikuussa järjestetty Kustom Kulture Show, josta hieman

lisää toisaalla tässä lehdykässä.

Kevät keikkuen tulevi ja sosiaalisessa mediassa on saanut

seurata tuttavien projektien edistymistä pitkin talvea ja

päivitellä omaa aikaansaamattomuuttaan. Tuo mainittu

mediamuoto on siitä mukava, ettei tarvitse lähteä

mihinkään kotisohvalta, ja pysyy tapahtumien kartalla.

Tosin tämä on myös sen huono puoli. Alkaa sohvakangas

maatua allani. Niinpä RC News toimitus suositteleekin

retrohenkistä tutustumista tuttavapiirin tekemisiin

vanhanaikaisesti kyläilemällä. Tästä myös kansantalous

tykkää. Vaikka kommentit tekemisistä on nopeasti

jaettavissa suuremman piirin tietoon sähköisesti, ei se kyllä

korvaa kokonaan henkilökohtaista kontaktia. Onneksi!

Facebookissa perustettiin käyttäjäryhmä Salo Cruising

talven aikana ja sinne on ladattu aika mukava määrä kuvia

seutukunnan kalustosta ja Salosta. Mielenkiintoista miten

nopeasti unohtaa millainen kaupunki oli ennen. Monia

mielenkiintoisia kertomuksia liittyisi kuviin ja henkilöihin,

kuka nekin saisi ylös kirjattua?

Jäsenmaksuja on kirjaantunut kiitettävän nopeasti ja tässä

postituksessa jäsenkortin saavat maaliskuun loppuun

mennessä maksaneet. Jäsenkortillamme saat etuja esim.

Jenkkiosat –varaosaliikkeestä ja Tampereen näyttelyn

sisäänpääsystä.

Tampereen Hot Rod & Rock Show järjestetään 27.28.4.

Tampereen Messu ja Urheilukeskuksessa, eli

Pirkkahallissa. Jäsenkortteja varten on vain yksi

lipunmyynti oikeanpuoleisella sisäänkäynti ovella.

Perinteiseti Tampereella on aikaansaatu tasokas ja

mukavahenkinen näyttely. Näytillä on yleensä monia

Elmian pääsiäisnäyttelyssä vierailleita maailmankiertäjiä.

BurnOut Partyn päivämääräksi on varattu 10.8. ja paikka

sama vanha tuttu Kiikalan lentokeskus. Lisätietoa seuraa

kun sitä on, ja kotisivuilla kannattaa poiketa silloin tällöin

tarkistamassa ajankohtaiset uutiset.

Eli jos olet ollut aiempina vuosina mukana ja haluat olla

vastakin, ilmoittele meille yhteystietosi. Sähköpostiosoite,

sellainen jota myös luet useasti, on mukavampi kuin

puhelinnumero. Mutta parempi vielä jos ilmoitat meille

osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteen. Tämä

helpottaa toimistoa itse tapahtumapäivänä.

Viikko BOPin jälkeen on aika Turun Kustom Shown.

Tutustumisen arvoinen tapahtuma, pitäkää mielessä.

No niin, lätinät sikseen ja pillit pussiin taas toistaiseksi.

Kesää odotellen, (pääsiäis)tipuja tiiraillen…
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PPeellookkaass bblloonnddii jjaa ttuunntteemmaattttoommaakkssii jjäääännyytt ttuummmmaa ttyyttttöö..







Jenkkiosat.com avattu

Amerikkalaisten autojen varaosiin ja tarvikkeisi in erikoistunut
yritys Jenkkiosat.com on avattu Merini ityssä osoitteessa
Örninkatu 8.

Yritys si jaitsee samassa kiinteistössä Salon Autotarvikkeen ja
Salon Autosähkön kanssa, joten myös varaosien
asennukset/huollot onnistuvat saman katon alla.

Tiskimyynnin l isäksi Jenkkiosat.com palvelee myös
nettikauppana, jonka tuotevalikoimaa lisätään koko ajan.

Toimimme myös Gulf-öl jyjen jäl leenmyyjänä.

Riverside Cruisers: in jäsenil le myönnämme -1 5% alennuksen
normaaleista huolto- / varaosista (ei koske viritysosia/erikseen
ti lattavia tuotteita).

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja tekemään edull isia
varaosakauppoja!






