






Morjens! Päivä pitenee kiireel lä ja kirjoitel lessani tätä on

American Car Show jo takana ja Tampereen näyttelyyn

lähtemistä suunnitel laan. Muistathan että RC:n jäsenkorti l la

saat parin euron alennuksen kaikkein oikeammanpuoleiselta

kassalta. 201 5 ja 201 6 kortti kelpuutetaan molemmat. Joo joo,

ei molempien esittäminen tuo tuplaetua.

Edel l isessä postituksessa ol i ol lut hieman puutteita. Joidenkin

jäsenmaksulappu puuttui ja toisi l la ol i tuplasti , mutta vääräl lä

nimellä. I lmoitelkaa jos olette kokeneet tämän ongelmaksi.

Pahoittelen.

Kevätkokouksen päivämääräksi muodostui 8.5. klo 1 6.00.

Tervetuloa paikal le pohtimaan tulevaa ja kuulemaan

menneestä.

Riverside Timers kiertää jäl leen lukuisissa tapahtumissa,

kaikkia ei ole vielä kiveen hakattu, mutta varauskirja näyttää

täydeltä. Laitteistoa on uudistettu käyttäjä (rakentaja)

ystäväl l isempään suuntaan, joten jos tunnet mielenki intoa

toimintaan osal l istumiseen, ota yhteys Mikaan. Yhteystiedot

RC Info-sivul la.

Tähän lehdykkään piti tul la turinaa erään pitkäaikaisen

jäsenemme reissusta ison veden toisel la puolen, vaan enpä

ole joutanut häntä tapaamaan. Jos sitten seuraavaan…

American Car Shown yhteydessä järjestetti in ni in FHRA:n

kevätkokous, kuin myös jäsenkerhojen palaveri.

Al lekirjoittanut ja Mika Helenius ol imme osal l isena

jäsenkerhopalaverissa.

Palaverin aluksi FHRA:n toiminnanjohtaja Leo Laurel l kertoi

hieman halustaan ja suunnitelmistaan saada yhteistoiminta

jäsenkerhojen kanssa toimivammaksi. Myös FHRA:n

l i i ttosuunnitelmista saimme kuul la.

Timo Latikka jatkoi luennoimalla päivitettyä tietoa

yhdistysbyrokratiasta. Moni asia ol i tuttua, mutta aina

kuulee jotain uuttakin.

Pekka Vaisto kertoi l i omista kokemuksistaan Trafin ja

muiden viral l isten instanssien kanssa ja miten asioita on

saatu etenemään. Pitkäaikainen puurtaminen on alkanut

tuottaa tulosta, mutta vielä on kaskea kaskettavana. El i

uutta verta ja apua kaivataan. Myös FHRA:n

museotarkastajaa kuulti in lyhyesti .

Keskustelua käyti in puolesta ja vastaan FHRA:n

l i i ttohankkeesta ja eri kerhojen si ihen kuulumisesta. Asial la

on puolensa ja FHRA:n nimissä on jo pal jon tehty, mutta

haluaisivat taakseen suuremman joukkovoiman oman

jäsenistönsä l isäksi. Taannoin puuhatti in Suomen

Harrasteajoneuvol i itto, mutta puuhahenkilöiden puuttuessa,

ei aikaansaannoksil la päästä rehvastelemaan. Ehdotuksia

tul i uuden ”shal l in” perustamisesta, i lmeisesti FHRA-nimen

taakse on kaikkien merkkikerhojenkaan vaikea l i ittyä.

FHRA:l la painona vaa’assa on jo tehty työ esim.

rakentelusäännöksissä ja harrasteajoneuvoluokan

edesajaminen museoajoneuvoluokan rinnal le, tai näiden

yhdistämiseksi.

Näistäkin ehkä l isää turinaa kevätkokouksessa…







The Wild GreenaA. Myytiin pääsiäisenä

Jönköpingin näyttelystä Gas Monkey

Garageen Teksasiin.

Milloin nähdään hankinta tv:ssä? Tai mihin

hintaan myy sen!



Let's Go Surfin'!!!



Hiukan radalle ja jotain myös kadulle.



On se vaan hieno korimalli.

Junakeula VW:n kiinnostavuus on

viimevuosina kasvanut. Haluun tällaisen!

Oranssi pukee Camaroa.



Hieno ja hienompi Hornet.

Roadkill Suburban

Hauska miten halli on täynnä toistaan kiiltävämpiä

autoja, ja ruuhka kertyy tällaisen hiukan kauhtuneemman

yksilön ympärille. Mustosen Juhan vanha, nykyisin Cavenin

omistuksessa Suomusjärvellä.






