03.05.2014 RTF, Räyskälä
24.05.2014 VW Open, Kiikala
??-??.??.201? WCSC, Pori
14-15.06.2014 NNC Street Slide, Hyvinkää
??.0?.2014 ??? racing, ??????
19.07.2014 Ford Nationals 2014, Alastaro
20.07.2014 Radalle.Com, Motopark
26-27.07.2014 WCSC, Pori
09.08.2014 #27 Burnout Party 2014
15-17.08.2014 VW Boxer Speed Day, Räyskälä
27.09.2014 Corvette Club, Alastaro

Tervehdys! Suurimmalla osalla lienee lomat lusittu ja on palauduttu työelämään.
Mutta kuten laulussa lauletaan, on kesää (tai ainakin ajokautta) vielä jäljellä. Sään
puolesta ei alkukesä ollut aivan toivotunlainen, mutta sitten kun ilmanhaltija sai
juonesta kiinni, olivat ilmat mitä parhaimmat. Ja kuin pyynnöstä, ilmat viilenivät
vasta Burnout Partyn jälkeen. Josta aasinsiltana>
KIITOS kaikille Burnout Partyssa mukana olleille, olitte sitten yleisössä,
kilpailemassa, tai työssä.
Kiitos myös kaikille teille jotka olitte osaltanne touhuamassa tapahtumaa
edeltävissä puuhissa. Tuo työ on näkymätöntä ja kiitoksetonta kuin siivoojan työ,
kunnes se jää tekemättä.
Tapahtuma itsellään sujui ilmeisen mukavasti ilman suuria ylimääräisiä taukoja.
Muistikuvaa en tästä oikein omaa, kun olin jälleen pubissa tiedottomana.
Väkeä paikalla oli totuttuun tapaan, vaikka lisääkin olisi mahtunut. Lieneekö
seutukunnan muut tapahtumat ja Hämeenlinnan Linnacruising osaltaan
vaikeuttaneet yleisön osallistumisvalintoihin?
Kentällä oli nyt toista kertaa myös elävää musiikkia. Vuosia sitten duo, jonka nimeä
en nyt muista, kävi markkinoimassa iltabileitä musisoimalla kentällä.
Paikkakuntalainen AEC musisoi taitavasti soittaen. Tietäväköhän pojat millainen
englantilaisen autoteollisuuden helmi heidän nimeensä kätkeytyy. Micats
puolestaan toi esille vahvan kokemuksen lavaesiintymisestä jossa asenne
ratkaisee. Micatsia täydensi osanaikaa vieraileva basisti Mikko ”melkein-Mika”
Vienonen.
Burnout Party part2, eli Afterburnerbileet järjestettiin Ravintola Hometownin

puolesta. Ikävä ettei paikalle löytänyt enempää yleisöä. Esim. bändi Caroline oli
hyvä rokkibändi ulkoisen habituksen tuodessa mieleen 60-70 –lukujen taitteen
bändit pitkine hiuksineen ja tiukkoine housuineen ja rintakarvat (?) paljastavine
paitoineen.
Kimmo laittoi Facebookiin kyselyn BOPin jälkeen. Vaikkakin vastausaika oli lyhyt, oli
vastauksia tullut kiitettävästi ja näitä sitten mutustellaan seuraavia mahdollisia kisoja
suunnitellessa.
Seuraavassa joitain palautteita:
Hyvä tapahtuma
•Ensimmäistä kertaa kiikalassa ja jonkun sortin katsomoa istumapaikoilla jäi kaipaa
•"Kiitos!
•Joskus männävuosinaoli myös jotain katsomoiden tapasia, olis kivat taas."
•Ihan mahtava juttu että nuoret kävivät keräämässä päivän päätteeksi roskia pois
tiimeiltä! Myös vessat, käsienpesu, kaikki kertoo hienosta ja loppuun asti
mietityistä
tapahtumasta. Monena vuonna ollaan oltu mukana ja tullaan
vastakin!
•"ROMPETORI MP-OSILLE
•Radan asvalttu pitää saada parempaan kuntoon, muuten tulee kato kilpailijoissa..
•"Samat säännöt kaikkiin sarjan katuauto/blacklisttapahtumiin, ettei tule kilpailijoille
ylläreitä, eli harmonisoikaa Hyvinkään ja muiden kanssa katsastusssäännöt, pliis."
•Prätkät omiin tapahtumiin?
•"Ehdotus: Laittakaa yleisönaitaukset kuminpolttopaikasta maaliinpäinviistoon
niin näkee paremmin maalillepäin, ettei tarvikurkkia toisten katsojien ollessa edessä.
•Pientä kehittämistä joka tavalla
Olen jo tainnut aiemmin mainita että Riverside Cruisersin perustamisesta tulee 30
vuotta.
Tapausta olemme päättäneet juhlistaa 11 .1 0. klo 1 8.00 alkaen kertsillä. Syötävää,
juotavaa, mukavaa seuraa ja kaipa nurkkaan saadaan soimaan joku soittopelikin.
Mukaan kutsutaan kaikki jäsenet, BOP talkoolaiset ja aikaisempina vuosina
toiminnassa mukana olleita. Kaikkien osoitteita emme saa selvitettyä, saatikka että
tietäisimme tarkkaan ketkä olivat mukana. Mutta jos SINULLA on tietoa ja epäilet
onko kyseinen henkilö kutsuttu, ota yhteyttä Kreiviin. Samoin ilmoita omasta ja
avecisi osallistumisesi 6.1 0. mennessä. Sata ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.
Tervetuloa!

