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Kesä on taas kerran ohitse, vuosiaj ot on pidetty ja samassa viikonvaihteessa
kokoontuivat Brittiautot Nuutajärven Lasitehtaan maisemissa. Osanottaja-
määrä oli ilahduttavan suuri molempiin tilaisuuksiin, vaikka samaan aikaan
oli maastoajotapahtuma toisaalla. Toivottavasti jäsenet ovat kuvin ja sanoin
muistaneet lehden toimituskuntaa kesän tapahtumista.
Itse olen oikeastaan koko kesän keskittynyt jäsenluetteloon. Sen ilmesty-

mistä on useasti tiedusteltu. Tätä kirjoittaessani voin todeta, että nyt se sit-
ten vihdoinkin tulee. Olen nimittäin nähnyt sivut painettuina ja parhaillaan
on nidontatyö meneillään.
Koska edellisen luettelon ilmestymisestä on kulunut jo kaksi vuotta, pos-

titettiin jäsenistölle ote rekisterissä olevista tiedoista kesän alussa. Muutok-
sia suorastaan tulvi alkuun, nyt on tahti harventunut — enää ehkä yksi vii-
kossa. Syyskuun puolivälin jälkeen tulleet ehtivät sitten seuraavaan painok-
seen.
Kun muutoksia on kaikenkaikkiaan ilmoitettu muutama sata, on niiden

päivitys tietokoneelle varsin suuri työ. Toivoisin jatkossa ilmoituksia sitä
mukaa, kun ne tapahtuvat. Varsinkin postiosoitteiden muutokset tuntuvat
unohtuvan helposti, seurauksena on postin palautukset yhdistyksen postilo-
keroon. Ja sen seurauksena olen ollut pakoitettu poistamaan osoitteen jä-
sentiedoista. Käyttäkää jäsenet hyvät esimerkiksi postista ilmaiseksi saata-
via kortteja, niin säilytätte kontaktin yhteiseen yhdistykseemme.
Pitäisikö muuten jatkossa jäsenluettelon ilmestyä kerran vuodessa? Itse

olen sitä mieltä ja ehkäpä ajoneuvotiedotkin pysyisivät paremmin ajan ta-
salla, kun kaikki tietäisivät luettelon ilmestyvän säännöllisesti. Ottakaa
kantaa!
Joulujuhlat ovatkin sitten seuraava meitä kaikkia yhdistävä tapahtuma —

nähdään siellä yhtä sankoin joukoin, kuin vuosi sitten.

Syysterveisin
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KERHOSOPPI
LEHDET
No
1. 1/81
2. 2/81
3. 1/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 2/82 loppuunmyyty
6. 4/82 4 kpl
7. 1/83 loppuunmyyty
8. 2/83 1 kpl
9. 3/83
10. 4/83
11. 1/84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
14. 4/84
15. 1/85
16. 2/85
17.—18. 3—4/85
19. 1/86
20. 2/86
21. 3/86
22. 1/87
23. 2/87
24. 3/87
25. 1/88
26. 2/88
27. 3/88
28. 1/89
2 . 2/89
30. 3/89
31. 1/90

Lehtien hinta on 20 mk/kpl.

TARRAT
Tarrojen hinta on 5 mk/kpl.
Tilatessasi muista merkitä TARRA-
TYYPPI. Tarratyypit ovat:

a) Loppuunmyyty
b) ROVER YSTÄVÄT ..............

ulkopuolinen tarra
c) ROVER FRIENDS ..............

lasin'sisäpuolinen tarra
b) ROVER YSTAVAT ..............

lasin sisäpuolinen tarra

KERHOVIIRI

Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippu-
mainen, jossa Rover Friends Fin-
land -merkki on vaaleanharmaalla
pohjalla. Viiri on kiinnitetty kro-
mattuun tankoon, joka seisoo mar-
morijalustalla. Voit tilata viirin
hintaan 100,—/kpl. Materiaalit voi tilata soittamalla

puh. (90) 803 8l7l/Jari, TAl
PANKKISIIRTOLOMAKKEELLA.

VUODEN TÄRKEIMMÄT KEMUT LÄHESTYVÄT:
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la 24.11.1990
ROVER YSTAVIEN
PIKKUJOULU

Valloituksemme kohde on tällä kertaa TOPPELUNDIN KAR-
TANO Haukilahdessa, os. Toppelundinkuja 2, HPY:n karttasivu
13, ruutu 43/72.
Paikalle voit saapua klo 18.00 jälkeen, mutta toivottavasti klo

19.00 mennessä.
Ilta kuluu tervetuliaisglögiä siemaillen, noutopöydästä syö-

den, mahtavia arpajaisvoittoja jännäillen ja liikuntaa harrastaen
tanssin merkeissä.

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.

Viime vuonna meitä juhlijoita oli 112. Tänä vuonna Ystävät
Hyvät pannaan vielä paremmaksi.
Puitteet ovat otolliset: viihtyisät, väljät ja ”erilaiset”. Karta-

non isännistä toinen, Ystäviä ennenkin kestinyt Taisto Nikkinen,
kertoo mieluusti pytingin historiasta.
Tee siis sitova varaus allakkaasi ja vähintään yhtä sitova ilmoit-

KANGASMERKIT
Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai-
sesti, mutta olisi lähes välttämätön-
tä, että tilauksia tulisi lisää, jotta
merkit eivät asettaisi kerholle turhan
suurta rasitetta. Merkit ovat varsin
korkealuokkaisia: pohjakangas on
verkaa ja ommel siisti.
Merkkien hinta on 35 mk/kpl. Jos

et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

tautumisesi 30.10.1990 mennessä joko:
Karaasi Ky, puh. (90) 845 617 tai
Off Road Center Oy, puh. (90) 520 062.

Noutopöydän hinta, sisältää glögin, asettunee tuonne 150 mk:n
tienoille henkilöltä.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN IRROITTELEMAAN

HALLITUS



Miksi Range Rover lyö laudalta
kaikkein arvostetuimmatkin henkilöautot?
Vaihtoautohallissamme seisoo isoja Volvoja,

Bemareita, Audeja, Mercedeksiä. Näistä autoista
monet uneksivat. Miksi sitten jotkut ovat vaihtaneet
ne Range Roveriin.

Siksi että Range Rover tarjoaa kaiken sen, mitä par—
haat henkilöautot: edustavuutta, mukavuutta, tilaa,
suorituskykyä. Tämän lisäksi Range Rover tarjoaa vielä
nelivedon tuoman liikkumisen vapauden ja ajoturval-
lisuuden.
Nämä kaikki ovat hyviä ja järkeviä syitä. Mutta ehkä

kaikkein tärkein on sittenkin Range Roverin oma, jäljit-
telemätön tyyli. Se on päätä ylempänä muita.

Autorep Oy, Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki, puh. 90-673 283
Autorep Oy, Uudenmaankatu 11, 20500 Turku, puh. 921—333 322

FMK
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ROVERIN SALAISET UUTUUDET
Kokoelma huhuja ja arvauksia

Parikymmenvuotias Range saa lop-
puvuodesta 1992 antaa tilaa seuraa-
jalleen. Uutuus tunnetaan nyt pro-
jektinimellä Pegasus, mutta kun se
tulee myyntiin, siinä toki pitää olla
jo Range Roverin nimi. Uusi auto
on nykyistä Rangea selvästi voimak-
kaampi, nopeampi, suurempi, tek-
nisempi — ja tietysti kalliimpi.

Uudessa Rangessa on kokonaan
uusi kori, pitempi akseliväli ja lyhy-
empi taka-akselin ylitys (maastossa
tärkeä) ja suurempaan takatilaan
päästään yhtenäisen takaoven kaut-
ta. Sisällä kojelauta on kokonaan
uutta muotoilua, samoin kuin istui-
met ja sisäverhoilu. Nämä yksityis-
kohdat ovat nähtävissä jo ensi vuo-
den lopulla nykyiseen Rangeen istu-
tettuna. Myös tulevan mallin ilma-
jousitus on saatavissa vanhaan Ran-
geen samaan aikaan. Jousituksen
sanotaan parantavan huomattavasti
Rangen ajomukavuutta ja ajetta-
vuutta. Maavaran säätö käy ilma-
jousituksen kanssa mahdolliseksi ja
on tietysti erinomainen asia maasto-
käyttöä ajatellen.
Pegasus on sisätiloiltaan nykyistä

Rangea leveämpi ja päätilaa on saa-
tu lisää matalammalla istuimella -
silti on pyritty säilyttämään nykyis-
ten autojen tarjoama ”päätä kor-
keammalla” oleva ajovaikutelma.
Tavaratila on suurempi kuin nykyi—

sin ja varapyöräkin on siirretty Dis-
coverin tyyliin ulos sivusaranoituun
takaoveen.
Alusta ja jousitus ovat peräisin

nykyisestä Rangesta, mutta muu-
tokset mm. raide- ja akselivälissä
parantavat ominaisuuksia entises-
tään. Entisen rulla- ja kierukkasim-
pukan, jonka ansiota ohjautumisen
epätarkkuus on ollut, tilalle tulee
täysin uusi ohjausvaihde. Uusi il-
mastointilaite on pienempi, kevy-
empi ja silti tehokkaampi.
Eräisiin osakokonaisuuksiin ei

odoteta muutoksia, sellaisia ovat
ZF-automaattivaihteisto, viskoluk-
ko ja levyjarrut, lukkiintumattomine
Wabco-järjestelmineen.
Todennäköisimmin moottorina

4-0vinen Disco

tulee olemaan nykyisestä 3.9-litrai-
sesta V8-moottorista kehitetty 4.2-
tai mitä todennäköisemmin 4.5-lit-
rainen 32-venttiilinen versio. Enti-
nen 3.9-litrainen jää silti uutuuksien
perusmoottoriksi. Tehoa huippu-

Rover 800 Coupé

malliin tulee 200—235 bhp hevosvoi-
maa, mutta tärkeää ei ole teho, vaan
tässä tapauksessa vääntömomentti,
joka on matalilla kierroksilla — ar-
vaus on n. 40 kpm/3500 rpm.
Uuden Rangen huippunopeus on
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yli 200 km/h, vaikkakin käytännössä
rajoitus saattaa riippua rengastek-
nologiasta, kuinka nopeasti suuria
nopeuksia kestäviä maastorenkaita
on saatavissa. Michelinillä on tulossa
H-luokan maastorengas, jolle salli-
taan 210 km/h ja huhutaan, että japa-
nilaiset saattaisivat markkinoille tu-
levaisuudessa M&S-renkaan, joka
kestää peräti 230 km/h nopeuksia.
Yhtäkaikki, uusi Range kahden

tonnin painoineenkin on nykyistä
Rangea aerodynaamisempi ja sel-
västi vähemmän polttoainetta kulut-
tava. Ennenkuin uusi Range ehtii
parin vuoden päästä myyntiin, ny-
kyistä Rangea ehditään vielä paran-
nella lukuisin tavoin. J0 tänä vuonna
auto varustetaan kallistuksen vakaa-
jin tie— ja kaarreominaisuuksien pa-
rantamiseksi. Osat ovat asennetta-
vissa jälkikäteen myös kaikkiin van-
hempiin Range Rovereihin.
Uusi Pegasus-kojelauta oli tarkoi-

tus esitellä jo tänä vuonna, mutta
markkinointimiehet estivät sen,
koska pelkäävät Rangen arvon käy-
tettyjen markkinoilla kärsivän liian
tiheistä mallimuutoksista — ja todel-
la, ”kasvonkohotus” saatiin 1988,
3.9—litrainen moottori seuraavana
vuonna ja tänä vuonna lukkiintu-
mattomat jarrut. Uusi loistokas (Pe-
gasus)sisustus tulee vanhaan Ran-
geen vain 1991.
Samana vuonna esitellään myös

ilmajousitus, joka tulee todella
erottamaan Rangen mukavuudes-
saan, niin tiellä kuin maastossa kil-
pailjoistaan. Parannukset Rangeen
tehdään mallin elonkaaren lopulla
estämään vanhan mallin myynnin
romahdusta sillä hetkellä, kun tiu-
koista salaustoimista huolimatta Pe-
gasuksesta alkaa olla liian tarkkoja
tietoja ostavan yleisön saatavissa.
Koska Pegasus on luokkaa ylem-

pänä entistä Rangea, jäävä vanhan
mallin aukko paikataan Discoveryn
uusilla versioilla. Nämä huippumal-
lit saavat 3.5-litraisen EFi V8 -moot-
torin (katalysaattoreineen, jos näin
asiakas haluaa). Luokkanousija
Discoveryyn tulee uusia värejä ja si-
sustusvärillekin löytyy vaihtoehto,
vaalean ruskea. Vuodeksi 1991 tar-
jola on 4-vaihteinen automaatti,
sähköinen kattoluukku, nahkaistui-
met ja ABS-jarrut. Myöhemmin
V8—iskutilavuus kasvanee 3.9 lit-
raan, eikä silloin unohdeta lisätä
puhtia turbodieseleihinkään.
Land Roverin tehtailla taotaan

rautaa nyt kun menekkiä riittää. Yh-
tiö valmistelee Discoverystä myös
hyöty- ja sotilasversiota, mutta pää-
paino on Pegasuksella ja Pathfinde-
rilla.
Pathfinder on sananmukaisesti

uranuurtaja Land Rover -mallistos-
sa. Kyseessä on näet maasturifarma-
ri, joka on luotu lähestymällä suun-
nittelutavoitteita henkilöautosta
lähtien.
Pathfinder muistuttaa hyvin mo-

nessa asiassa meillä harvoin nähtyä
Matra Ranchea. Mielenkiintoinen
korotetulla katolla varustettu auto
on rakennettu Rover 200 ja Land
Rover ratkaisuja yhdistäen. Pelkäs-
tään etuvetoisena Pathfinder toden-
näköisesti myydään Roverina ja ne-
livetoisena Land Roverina. Pathfin-
der on erikoisprojektien ryhmän
suunnittelua ja siinä ei Hondalla ole
sormiaan pelissä.
Pathfinderin aikataulusta ei ole

vielä tietoa, mutta Discoveryn osal-
ta tiedetään jo, että uusi neliovinen
malli on saatavissa juuri näinä ai-
koina.

Henkilöautoista (noista lennok-
kaista British Aerospacen tuotteis-
ta?) lienee syytä kirjoitella uudes-
taan lähempänä vuoden vaihdetta,
jos huhut ja arvaukset ovat silloin
tarkempia kuin nyt. Tällä hetkellä
uusia malleja näet väitetään tulevan
kuin turkin hihasta.
Rover 100 (Metron koko), Rover

200 (ja lisäksi 200 Coupé sekä 200
Cabriolet) jopa 200-heppaisella tur-
bomoottorilla, Rover 400 (josta
aiemmin puhuttu farmarimalli Aus-
tin Montegon farmarin jatkajana
jäänee toteutumatta), Rover 600 ja
Rover 800.
Rover 600 odotetaan myyntiin

1994. Työnimellä Syncro suunnitteil-
la oleva auto korvaa Montego-hen-
kilöauton (ei farmaria) ja itse asiassa
600 on uusi Honda Accord. Roverin
osuus sen suunnittelussa on ollut
alusta lähtien pieni, täysin toisin
kuin 200 ja 800 -mallien osalta. Ko-
ko 600-pr'oj'ekti tulee tekemään kui-
saa muille Rover-tuotteille. Mallissa
616i on suurempi K—sarjan mootto-
reista ja 620izssä on Hondan 2-litrai-
nen. Malli 616i tekee kiusaa Rover
416i:lle sillä autojen muoto, varus-
teisto ja suorituskyky on suunnilleen
sama. Rover 620i eli uusi Honda
Accord kasvaa entisestään ja lähes-
tyy vanhaa Honda Legend -kokoa eli
800-sarjan kokoa, sisätilojen osalta
uusi 600-sarja esim. jopa ylittää 800-
sarjan.
Uusi 800-sarja tosin ehtii myös

kuvaan 1992 lopulla, mutta sen koko
ei olennaisesti muutu nykyisestä.
Teknisestikin uusi 800 on paljolti ny—

kyiseen tekniikkaan perustuva. Ne-
lipyörävetoisuus lie tarjolla uutuute-
na, koska sellainen pitäisi pian olla
valinnaismalli myös nykyisessä 800-
sarjassa. Uusissa 800-sarjaisissa us-
kotaan niiden keulassa toistuvan

vanhan kunnon P4zn säleikön malli.
Keulaa kehutaan näyttäväksi ja sen
ansiosta Rover erottuu nykyaikais-
ten autojen persoonattomasta mas-
sasta.

Ensimmäisenä 800-sarjasta esitel-
lään Coupé jo 1991 lopulla. Se on
tyylikäs ajokki, Roverin vastaus
Mercedes Benz CE-malleille.
Uusien suurten eli 800-sarjan Ro-

vereiden tehokkaimmat voimanläh-
teet ovat Vitesseissä, teho n. 200 hv.
Rover ja Honda pitävät edelleen

neuvoa 3.2-litraisesta V6-mallista,
joka tullee uutena Honda Legen-
diin.
Roverilla on tekeillä uudesta 800-

mallista pitkä malli. Tämän nelive-
toisen ”venytetyn” mallin sanotaan
tarjoavan V12 Jaguarin mukavuu-
den 80 %:n hinnalla. Toteutuuko
tällainen malli, riippuu paljolti saa-
ko Rover omistajansa BAE:n hellit-
tämään kukkaron nyörejä K—sarjaa
olevan V8-moottorin kehittämiseksi
tuotantoon.
Onhan niitä muitakin Rover-mal-

leja tullut tai tulossa. Rover sai ai-
koinaan hoitaakseen Austin-per-
heen ja sitä kautta nyt juuri Rover
on pannut uustuotantoon vanhat
kunnon Mini Cooperit ja Cooper
S:n. Toinen perinteikäs brittimerkki
MG kuuluu nykyisin myös Roverin
komentoon. Vanhan tutun MGB:n
ottamista sarjatuotantoon yli vuosi-
kymmenen tauon jälkeen harki-
taan, moottorina Rover V8 kuin sil-
loin ennen. Kori tähän autoon on
saatavissa nytkin, mutta kokonai-
nen auto jo joutuu kolaritesteihin
ym. vaikeuksiin, joka saattaa estää
MGB:n uudelleen synnyn. MGD on
aivan uuden, Rover K-moottorilla
varustetun suunnitelman nimi. Au-
to on ulkonäöltään kaunis, markki-
noilla on juuri imua tällaiselle Lotus
Elanen tai Mazda MX-Szn näköisel-
le ajokille. Valmistustyökulujen
hinta ratkaisee. V. 1993 auto on jo
myynnissä, jos kaikki käy hyvin.
Rover on neuvotellut myös Reli-

ant-tehtaan kanssa tarkoituksena
tutkia urheiluauton tuottamista si-
ten, että alusta olisi nykyinen Scimi-
lar ja kori olisi uusi MG-merkillä va-
rustettu Rover-tuote.
Lisäksi Rover tutkii aivan pienen

MG:n valmistamista, entisajan avo-
naisen Midgetin tyyliin. Pienellä eli
halvalla autolla ei tosin liikutella
suuria rahoja ja voittoja, joten ta-
loudelliset tosiasiat kattanevat (Ro-
ver) (MG) Midgetin — vai onko niin,
että halvalla mallilla riski on pie-
nempi? Ken elää hän näkee kaikki
Roverit.

Terveisin Kari TT
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SYYSAJOT
1.—2.9.1990

Tämän vuotiset syysajot pidettiin il-
manhaltijan suosiolla, siis hyvän
sään vallitessa. Poiketen aiemmista
ajoista oli tämänkertainen jaettu
kahteen eri tapahtumaan, josta en-
simmäinen päivä, lauantai, oli Rover
Ystävien ikiomaa menoa ja toinen
päivä, sunnuntai, oli yhteinen BRI-
TIT KOHTAAVAT —tapahtuma.
Lauantaina saapui Venäjän Motelli
Otsolan-Hoviin kaikkiaan 19 auto-
kuntaa. Rover Ystävät veivät motel—
lin kaikki kymmenen huonetta ja 70
% motellin mökeistä. Kauimpaa
saapunut autokunta upealla Land
Roverilla oli Kokkolan seudulta tul—

lut Tampereelle sukuloimaan, josta
he kumpanakin päivänä kävivät luo—
namme. Nuorin osanottaja, pieni
neiti Loviisasta, saapui isänsä saat-
tamana Land Roverilla.
Motellin miellyttävässä pihapiiris—

sä harastettiin leikkimielisiä kilpai-
luja, joihin kaikki, vanhimmasta
nuorimpaan osallistuivat. Kilpailu-
tehtävien lomassa jutusteltiin, nau-
rettiin ja muutamat Roveristit juut-
tuivat tuttuun mutterikeskusteluun.
Illalla nautittiin ravintolan hyvistä
antimista. Jotkut ottivat jopa nukku-
matin, toiset taas kunnon löylyt ja
hyvin nukutun yön jälkeen oli riit-
toisan aamiaisen vuoro.
Aamulla asettuivat autot, Roverit,

tuttuun jonomuodostelmaan (siis
P4, P6 jne.) ja kolonna lähti siitä
kiertotietä pitkin kohti Humppilan
lasimuseota, jossa toinen päivä vie-
tettiin BRITIT KOHTAAVAT -ta-
pahtumassa.

HGK



SYYSMARKKINAT! OFF ROAD

. VALOMASKIT - MAASTOVALOT EQUIPMENT

. RANGEEN PELTIPAKOSARJAT + TEHOPAKOPUTKISTOT by
(penkissä mitattu tehonlisäys Efi +15 hv). RANGEEN 1986— ilmastointilaitteisto, uusi täydellinen
sana. ”PÄTKIVÄTKÖ SULAKKEET”?
— työn alla paksummat, vahvemmat vetoakselit,
RANGE etu-taka, LANTIKKA -88 taka

MAHTA VA

%%%i'illillšfDlSGOVERW ”"WWW”-i,
Anmsmoiugéš

LAAJA VALIKOIMA RANGEJA JA LANTIKOITA BFGoodrich
Reggie šEPEK
Performance thru Engineering

(GUMBO MONSTER SUPER SWAMPERjne.)

NYTARB- lukko + paksut
vetoakselit Rangeen, kysy
pakettihintaa!

F—HRB % %%
MAASTOVALOT 130 ja 210 W išäš—EššValotelineet 'a kaaret

Iskunvaimentimet, ohjausvaimenti-
. mummua-:m-met, jouset, apu10uset ja jousttussarja PAINEILMAKÄYTTÖISET

TASAUSPYÖRÄSTÖJEN LUKOT

LÖYTÖJÄ: napinpainalluksella 100 / lukko

RANGEEN: ”"AlFE
. Uusia ohjaustehostimia. Huom! Uusin malli alk. -86, sopii ngägägääaLmyös vanhempiin.. vs Efi + ZF AUT--88, 51 tkm, täydellinen ja "rule'. V8 Efi-kone 75 tkm, täydellinen - vmssn. Puretaan esim. vm. -79

LAND ROVER:
. V8-moottori + vaihteisto, täydellinen (110 tkm)

SD1:een
... TEHDASUUSIA aut. vaiht. BW66 2600 ja 3500 sis. turbiinin. 3215351?2353535355!"""' ". Käytettyjä 5- vaihteisia laatikoita.

. Uusi sylinterikansi 2600: een.
HUOM'. Takajarrurummut + alkup. Lockheed-jarrukengät -

pakettina yht. 600,—. Rover Ystäville. KATTOLUUKUT, yleismalli peltiä, sopii erittäin hyvin esim. P6: een isompiin varustehankintoihin
ja SD1: een. rahoitusmahdollisuus.

OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, Fax. 90-520 036, Mankkaanpuro 19 02180 Espoo
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ROVER-TYYPPIKILVEF
HISTORIAA
Autojen tyyppikilvet kehittyivät ai-
kanaan, kun valmistajat halusivat
saada tuotteensa paremmin erottu-
maan kilpailijoista. Aluksi pidettiin
tarpeellisena vain, että auton keu-
lassa tai perässä oli metallinen auton
nimikilpi. Seuraava askel oli, että
esiteltiin tavaramerkki — ”logo”, jol-
loin ohikulkijan ei tarvinnut lukea,
mikä auto oli kyseessä. Auto pystyt-
tiin tunnistamaan tutusta tavara-
merkistä.

Tavaramerkki saattoi olla joko
kirjainmuodossa tai kuvamuodossa.
Yhä edelleen esiintyy näitä molem-
pia tyyppikilpiä; muoti ja tyyli saat-
taa muuttua, mutta ajatus merkin
takana pysyy samana.
Vuonna 1884 John Kemp Starley

ja William Sutton aloittivat polku-
pyörien ja kolmipyöräisten valmis-
tuksen pienessä Coventryn tehtaas-
sa. Päätettiin, että heidän kolmi-
pyöräisilleen annettaisiin erottuva
nimi. Kun nämä laitteet oli suunni-
teltu ”vaeltamaan ympäriinsä”,
miksi ei kutsuttaisi niitä Rovereiksi.
Pian päätettiin, että kaikkien

Starleyn ja Suttonin pyörien nimi
olisi Rover. Rovereita oli monia:
Imperial Rover Racer, Socket —

Steering Rover, New Light Rover,
Ladies* Popular Rover, Special Ro-
ver ja Universal Diamond Rover.

Yhtiökumppanuus loppui vuonna
1888 ja toimintaa jatkettiin J. K.
Starley & Company Limited -nimel-
lä, Roverin ollessa tavaramerkki.
Kahdeksan vuotta myöhemmin tyyli
muuttui, ja nimeksi tuli Rover Cycle
Company Limited.
Tähän mennessä ei tuntunut ol-

leen tarvetta suunnitella tyyppikil-
peä, mutta nyt lukuisia kilven muo-
toisia merkkejä esiteltiin. Vuonna
1902, kun Imperial Rover -moottori-
pyörä esiteltiin, oli sen polttoaine-
tankin sivuilla kirjaimet IR, joiden
yläpuolella oli kruunu ja alapuolella
yksinkertainen viiva — tällä viivalla
on ollut tai sitten ei ole ollut tekstiä
— tehtaan arkistossa ei ole olemassa
yksityiskohtaista luonnosta tästä
merkistä.
Vuonna 1905 tyyliä muutettiin, ja

nimeksi tuli The Rover Company
Limited — sana ”Cycle” jätettiin
pois. Tämä tapahtui vuosi ensim-
mäisen Rover-auton esittelyn jäl-
keen — tässä autossa oli kilven muo-

toinen merkki. Samanlainen oli v.
1907 esitellyn auton jäähdyttäjässä.
Moottoripyörien tuotanto keskey-

tettiin vuosina 1905—1911. Vuonna
1911 kuuluisa 3,5 hv:n moottoripyörä
tuotiin markkinoille. Tällöin näytti
olleen hieman päättämättömyyttä
siitä, mitä merkkiä pyörässä käytet-
täisiin; joissain oli vanha kirjain-
tyyppinen, kun taas toisissa oli Im-
perial Rover -tyyppinen, jossa oli
kilvellä tehtaan merkki.
Vuonna 1912 tehtaan polkupyörä-

toiminta myytiin ja sai uudeksi ni—

mekseen The New Rover Cycle
Company Limited. Vuonna 1917

moottoripyörien tuotanto tuli tä-
män yhtiön piiriin.
Ensimmäisen maailmansodan ai-

kana Rover-yhtiön autotuotannon
syrjäytti Rover—Sunbeam kuorma-
autojen ja ambulanssien valmistus.
Kaupallinen autojen valmistus ja

myynti alkoi uudestaan vuonna 1919

ja muiden autonvalmistajien tavoin
toteutettiin kampanjoita, joilla py-
rittiin muokkaamaan automerkin
ominaispiirteitä — imagea. Vuonna
1921 joku keksi idean, että Roverin
nimi yhdistettiin koiraan, ja tämä
idea esiintyikin 12 hv:n malliin liitty-
vässä kirjallisuudessa. Kuitenkin sa-
mana vuonna 1921, 8 hv:n ilmajääh-
dytteisestä autosta julkaistiin mer-
kittävä esite. Esitteessä oli kuvattu-
na viikinkilaiva, joka yhdistettiin
pohjoismaisiin Viikinkeihin. Seuraa-
van vuoden Roover-asiakkaille tar-
jottiin viikinkimaskottia £ 1 lisähin-
taan. Tarjolla oli kahta eri tyyppistä
maskottia; viikinki kahdella erityyp-
pisellä jalustalla.
Päätös koiran poisjättämisestä oli

tehty. Kuitenkaan ei ollut mitään vi-
rallista tyyppikilpeä. 8 hvzssa oli sa-
na Rover, kun taas 12 hvzssa vienti-
malleissa oli kaunokirjoitustyyppi-
nen sana Rover, asennettuna suo-
raan jäähdyttäjään.

1920-luvun puolivälissä taiteilijat
työskentelivät ahkerasti viinkiaja-
tuksen ympärillä, ja kuvio esiintyi-
kin monessa eri muodossa myynti-
kirjallisuudessa. Näistä kokeiluista
ja ”lisämaskotin” suosiosta johtuen
päätettiin kehittää edelleen ”image-
ajatusta” ja vuonna 1929 esiteltiin
jäähdyttäjän päällä oleva viikingin
aa.
Vuonna 1946 Rover-tehdas tuotti

rajoitetun 2000 kpl:een määrän vii-

T:”,

kingin päitä. Hinta oli £ 2.10. Mo-
lemmat ”painokset” viikingin päästä
ovat erittäin kysyttyjä keräilijöiden
piirissä.
Vuonna 1930 näki päivänvalon

merkki, jonka pohjalle perustuvat
kaikki myöhäisemmät merkit. Siinä
palattiin 1921 julkaistujen esitteiden
ideaan, jossa oli tyylitelty viikinki—

laiva, keulasta kuvattuna. Lehviä
käytettiin vahvistamaan keula-aal-
toa ja nimi Rover oli purjeeseen le-
vitetty.
Nimi oli nyt läpikäynyt kolme ai-

kakautta: Starleyn ja Suttonin idea
Roverista — vaeltaj asta, koira—Rover
ja pohjoismaiset viikingit -Roverit.
Tuntui siltä, että tehtaan vientiaja-
tuksilla oli vaikutuksensa auton ni-
meen — Rover ylittämässä meriä. J0-
ka tapauksessa viikinkilaiva rekiste-
röitiin tehtaan tavaramerkiksi.
Vuosien mittaan merkki muuttui

jäähdyttimien kehittymisen myötä.
Merkki koki monia kasvonpesuja
ennen vuotta 1950, kun virtaviivai-
nen P4 esiteltiin. Tällöin sallittiin
pieni viikingin pään kuva laivamer-
kin yläpuolella.
Kuten itse P4-auto, koki merkki-

kin muutoksia mallin elinaikana.
Viikingin päätä suurennettiin ja uusi
päärynän muotoinen merkki tuli
Rover-nimen alapuolelle. Nämä
merkit valmistettiin muovista. Vii-
meisissä P4cssa ”95” ja ”110”:ssä,
jotka valmistettiin 1962—64, oli
pelkkä päärynän muotoinen merk-
ki, ilman Rover-nimeä tai tyyppinu-
meroa, ainoastaan viikinkilaiva.
Vuosina 1958—67 3-litraisten PS:n

keulassa ei käytetty P4:n merkkiä
eikä viikingin päätä. Varhaisissa
P5zssa oli sen sijaan metallinen laat-
ta, jossa sanat ”three litre”, kroma-
tussa jäähdyttäjän säleikössä.
Kuten vuosi 1930, oli vuosi 1963

virstanpylväs Rover-merkin kehi-
tyksessä. Ko. vuonna esiteltiin 2000-
malli ja huomattavia muutoksia Ro-
ver-merkissä. Merkkiä modernisoi-
tiin ja ”aaltoihin” viikinkilaivan alla
tuli muutoksia.

Sattumalta 1963 tehtyjen muutos-
ten myötä, esitteisiin ja myyntikir-
jallisuuteen tuli merkki, jossa vii-
kinkilaiva oli kuvattu pelkin äärivii-
voin. Tämä merkki tuli 3500-malliin
kolmetoista vuotta myöhemmin.
Menneitä olivat päivät, jolloin

valmistajan merkkiä pidettiin lähes
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Varhaisia Rover-merkkejä.

pyhänä symbolina — 1960-luvulla
merkkiä tyyliteltiin eri oikkujen
mukaan.

1967 Rover esitteli 3.5-litraisen
V8 Coupen ja sitä varten tarvittiin
uusi erottuva merkki. Rover-teksti
otettiin jälleen käyttöön ja merkki —

tällä kertaa kullan värinen ja metal-
linen, ei muovinen — esitti viikinki—
laivaa ilman airoja ja aaltoja. Tämä
merkki saattoi olla hieman vaikea
tunnistaa, ellei ollut perehtynyt ai-
kaisempiin Rover-merkkeihin.
Vuonna 1968 P6-malliin perustuva

3500-malli esiteltiin. Tässä mallissa
oli käytössä 1963-mallisen 2000-mal-
lin päärynän muotoinen merkki.
Kolme vuotta myöhemmin tuli

taas muutos, kun 3500 S esiteltiin,
sitä seurasivat 2200 SC ja 2200 TC
(molemmat 1973). Merkki siirrettiin
keskeltä jäähdyttäj än säleikköä ko-
nepeltiin. Rover-nimi oli myös eri
tyyppinen ja kirjaimet olivat kupe-
rat, koveran sijasta.
Ainoastaan harva, tuskin mikään

merkki, on läpikäynyt vastaavanlai-
sia muutoksia. Rover-merkin histo-
ria osoittaa hyvin, miten muoti ja
suuntaukset ovat vaikuttaneet ver-
tauskuviin, joita käytettiin autoissa.

PL

Rover-koira 12 hv:n autonja Rover-
viikinkilaiva 8 hv:n auton esineissä.

Edustava valikoima Rover-merkkejä
ja ohjauspyörän keskiöitä.

&, 3.4, 34
"...—W.””W,

af (, ," ! ,u/ %

&" sw” ;



12— RoverYstävät

TALMAN TAIKAA —

ROVERISTEILLEKIN
Perinteiset ”Talman Taikaa” -maas-
toautotrialit ajettiin jo toisen kerran
Sipoon Talmassa viikonloppuna
31.8.—2.9.1990. Tapahtuma alkoi jo
perjantaina kokoontumisella Savi-
järven kartanoon, ja majoittumis-
muodollisuuksien (omat teltat) jäl-
keen ajettiin yösafari kartanon
mailla. Omat kokemukseni ovat ns.
helpolta reitiltä, joka ei mielestäni
suinkaan ollut nimensä veroinen
vaan hyvä ja haastava — jopa siinä
määrin, että perinteiset ”irroita kii-
nanrauta kannosta”- ym. talkoot
saatiin pitää metsän siimeksessä.
Kävipä niinkin, että markkinajohta-
jan uutuusmalli ei startannut enää
ruokailun jälkeen. Tasapuolisuuden
vuoksi annoin hinata itseäni kerran.
Safarin kruunasi oikein ajoitettu,
kohtuuhintainen ja maittava ateria
urakan puolivälin jälkeen.
Viikonlopun päätteeksi ajettiin

safariuria uudelleen ja muutetussa
järjestyksessä sekä suunnassa seu-
raavana yönä.
Trial-kilpailut ajettiin kaksipäi-

väisinä Talman Talviurheilukeskus
Ky:n rinteessä siten, että lauantaina
suoritettiin alkukilpailu ja sunnun-
taina 30 parasta/ehjintä ajoivat
”väärinpäin” ja arvotussa lähtöjär-
jestyksessä grande finalen. Mukaan
oli ilmoittautunut 47 autokuntaa
joukossa tavanomaisen runsas ja
edustava roveristijoukko. Rata oli
tutunomainen kaikille niille, jotka
olivat mukana ensimmäisessä taika-
tapahtumassa huhtikuussa 1990,
mutta kuitenkin erilainen. Varsinai-
sina uutuuksina olivat tutun tukki-
sillan jälkeinen louhikkorinne ja
vartavasten kaivettu noin 15 metriä
pitkä ja parhaimmillaan metrin syvä
vesihauta. Uutuudet aiheuttivat
myös eniten kritiikkiä, joka vesi-
haudan osalta oli järjestäjiä koh-
taan sikäli oikeutettua, että hauta
oli juuri niin syvä, kurainen ja
yleensä niin tiiviitä (!) brittiautoja
sisältä likaava kuin oli tarkoitettu-
kin. Louhikkorinne oli melkoinen
autojen surma, ja muuttui kilpailun
kestäessä alituisesti; alkupää selvitti
sen launataina helposti, keskivai-
heilla startanneille se oli lähes yli-
voimainen ja loppupäälle taas sie-
dettävä. Suurin syy tähän oli se, että
maanomistajan ratamestarin käyt-
töön kilpailun ajaksi lupaama
maansiirtokalusto loisti poissaolol-

laan. Kun tämä saatiin tietää lauan-
taiaamuna, ei vaihtoehtoisia suunni-
telmia ehditty laatia saati toteuttaa.
Ongelmat siis olivat tiedossa etukä-
teen ja ne oli ratkaistu, mutta rat-
kaisu jäi järjestäjistä riippumatto-
mista syistä toteutumatta. Kaikesta
huolimatta nähtiin rinteessä molem-
pina päivinä erinomaisia ajosuori-
tuksia ja tietysti myös ainakin yh-
teensä runsaan tuhannen maksa-
neen katsojan odottamaa kohellus-
takin; läikähtipä yksi wok-pannu

Kerholaisille puhuvat tulokset
puolestaan, ja viikonloppu kokonai-
suutena oli nautittava kokemus niil-
le, jotka ottivat siitä kaiken irti eli
ajoivat molemmat yösafarit ja osal-
listuivat kilpailuun. Koska itsensä
kiittäminen on poliitikkojen yksin-
oikeus, en kiittele kilpailun johtajaa
enempää — mukanaolleilla on mieli-
piteensä ja muut tulevat ensi kerral-
la itse toteamaan. Kiitokset kuiten-
kin kaikille muille viikonloppua
puuhanneille.

vaarattomasti kumoonkin.
Jäsen 739

TALMAN TAIKAA 11 2.9.1990 LOPPUKILPAILU

Kilp.- Virhe-
Sijoitus Nimi Seura nro pisteet

1. Jukka Tuomisto Rover Ystävät 4 10
2. Tommi Pispala Rover Ystävät 7 20
3. Pauli Riepula Helsinki 16 22
4. Veljekset Keinänen Rover Ystävät 44 24
5 . Jukka Vainikainen Rover Ystävät 33 25

Stefan Lindqvist Junkyard Engineering 17 25
7. Antti Passila Mutakuonot 28 26
8. Göran Asplund HORY 62 29
9. Jan Grandberg Mutakuonot 40 31
10. Pekka A. Helminen Mutakuonot 6 32
11. Pentti Haapamäki Satakunnan ORY 27 36
12. Juha Liukkonen Rover Ystävät 60 40
13. Hannu Pusila Off Road Yhdistys 58 42
14. Jukka Laesmaa Rover Ystävät 8 50

Mika Utriainen 54 50
16. Juhani Nieminen Rover Ystävät 26 58
17. Tomi Luhtasuo J unkyard Engineering 1 62
18. Juha Mets Sverige 66 64

Timo Lipponen Satakunnan ORY 3 64
20. Olli Laakso Suomen ORY 23 65
21. Tuomo Nyyssönen Helsinki 38 66
22. Jouni Wallenius Mutakuonot 12 67
23. Unski Salminen Satakunnan ORY 36 69
24. Jari Vuoriheimo Rover Ystävät 61 71
25. Matti Kestilä Rover Ystävät 9 72
26. Matti Jarva Helsingin ORYstävät 22 80

Arto Lempinen Helsingin OR Ystävät 20 Kesk
Elias Saastamoinen Helsinki 13 Kesk
Juha Oksanen Satakunnan ORY 25 Kesk
Kimmo Harinen Helsingin ORYstävät 21 Kesk
Seppo Luukkanen 53 Disk%
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Ratamestarin tyylinäyte. Tomi Luhtasuo louhikossa —

huomatkaa oikeaoppinen ajo; ei peukaloita
ratin puolien välissä eika kiellä hampaiden viilissä.

11th

Näin se käy ilman lukkoja.

Kameli tankkaamassa.

Perinteinen autourheilukuva.
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ALKU PERÄISOSAT,
VARUSTEET, TARVIKKEET

Uudet ja käytetyt
Range Roverit ja Land Roverit.

Huollot ja korjaukset merkki-
korjaamossa ammattitaidolla.

AUTOT: Uusi Discovery Level 2 . Esittelykäytössä ollut Discovery Level 2, musta, runsain
lisävarustein . Range Rover Efi autom. -87 . Range Rover Efi autom. -89.

Varaosa- ja tarvikevalikoimastamme muutamia esimerkke'ä:
Uudet SD1:n korit Range Rover ohjaustehostin
1 kpl kattoluukulla hp 25.000 mk sisältää ohjausvarren 5500 mk
1 kpl ilman luukkua hp 20.000 mk

QUAIFE
MOOTTORIT: automaattiset tasauspyörästön lukot
Range Rover V8 Efi automaattilaatikolla
ja jakolaatikolla (yhdessä tai erikseen)
Freight Rover 1.9 Diesel uusia KANGASMATOT:

Mini Cooper 998cc uusi Range Rover 780 mk
801 2000 uusi Discovery 540 mk
SD1 2600 uusia kansia

KARJARAUDAT LAMPUNSUOJILLA:
V8 uusia SU-kaasuttimia Range Rover 1850 mk
2000P6 öljypumppuja Discovery 1850 mk
SD1:n GM TH180 automaattivaihteistoja
SD1:n jarrukalipereja ja MacPherson-
putkia sekä etujousia LAMPUNSUOJASARJAT:

ym. ym. ym. Range Rover eteen/taakse 1260 mk
Discovery eteen/taakse 1260 mk

ALKUPERÄISET ALUMIINIVANTEET:
Range Rover 1452 mk/kpl TAVARATILASUOJUKSET: (pehmeät)
Discovery 970 mk/kpl Range Rover 672 mk
Rover SD1 960 mk/kpl Discovery 660 mk

% LAATUVAUNU
Ahertajantie 3, 15880 HOLLOLA
Puh. (918) 806 666. Fax (918) 806 660
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OFF ROAD KILPAILUSÄÄNNÖT
1.1

"YLEISTA
Off Road -kilpailu : maastoajoneu-
volla maastossa tapahtuvaa kilpailu-
toimintaa ns. trial-kilpailuna. Trial
on maastoajoneuvolla tapahtuva
j aksottainen taitoajo maastoon mer-
kityllä radalla. Tulos ratkaistaan Vir-
hepistein. Kilpailussa ei oteta aikaa.
Suorituksen nopeus ei vaikuta lop-
putulokseen. Maastoajoneuvohar-
rastuksen piiriin kuuluu myös mm.
safaritoiminta, jota ei lueta kilpailu-
toiminnaksi. Safari on jaksotettua
siirtymää maastossa ja kokoontu-
misajoa jaksolta toiselle. Safariin
liittyy usein myös osanottajille jär-
jestettyjä tapahtumia. Safaritoimin-
nassa on suositeltavaa käyttää näissä
säännöissä mainittuja määräyksiä ja
ohjeita.

1.2
OSALLISTUMINEN
KILPAILUUN
Osallistuminen kilpailuun tapahtuu
maastoajoneuvolla. Maastoajoneu-
vo = maastoauto, jonka omapaino
on yli 700 kg ja alle 3500 kg.

1.2.1
Osallistuva autokunta
Autokunnan muodostavat kaksi oh-
jaajaa/auto. Kilpailussa ei autossa
saa olla muita henkilöitä. Kuljetta-
jaksi ilmoitettu henkilö ei saa pois-
tua autosta suorituksen aikana ellei
jakso- tai päätuomari anna lupaa.
Mikäli autokunta tarvitsee ulkopuo-
lista apua sitä voivat antaa joko apu-
kuljettaja tai ulkopuoliset avustajat
erittäin suurta varovaisuutta nou-
dattaen.

1.3
KILPAILIJAN VASTUU
Osallistuminen kilpailuihin tapah-
tuu kilpailijan omalla vastuulla. J är-
jestävä seura tai liitto ei vastaa kil-
pailijan mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista. Kilpailija sitoutuu tun-
temaan Off Road -lajista laaditut
säännöt ja ilmoittautuessaan kilpai-
luun hän sitoutuu noudattamaan
niitä ja kilpailusta kilpailukutsun
yhteydessä julkaistuja kilpailunjoh-
tajan allekirjoittamia lisämääräyk-
Sla.
Kilpailija on velvollinen anta-

maan kilpailukalustonsa sääntöjen-
mukaisuuden selvittämiseksi tai vas-
talauseen esittämisen johdosta tar-
kistettavaksi.

1.4
VASTALAUSEET
TAI VETOAMINEN
Vastalauseen jättämisoikeus on kil-
pailijalla tai etukäteen nimetyllä
joukkueen johtajalla. Vastalauseen
pitää olla kirjallinen. Vastalause toi-
mitetaan kilpailun johtajalle tai
päätuomarille.
— Ilmoittautumista, ajajaa tai autoa
koskevat vastalauseet viimeistään
10 min. katsastuksen jälkeen.

— Katsastusmiehen päätöstä koske-
vat vastalauseet välittömästi.

— Rataa koskevat vastalauseet 10
min. virallisen tutustumisajan
päättymisen jälkeen.

— Jaksotuomarin toimintaa koske-
vat vastalauseet viimeistään välit-
tömästi kilpailijan maaliintulon
jälkeen.

— Tulosluetteloa koskevat 10 min.
kuluessa tulosten julkaisemisesta.
Mikäli kirjallista vastalausetta ei

ehditä näissä aikarajoissa suorittaa,
jätetään vastalauseen vastaanotta-
jalle kirjallinen ilmoitus vastalau-
seen jättämisestä. Jatkoaika vasta-
lauseen jättämiseen maks. 30 mi-
nuuttia.

1.5
KILPMLQIDEN
JARJESTAMINEN

1.5.1
Kilpailukutsu
Kilpailukutsussa on mainittava:
— Kilpailun järjestäjä.
— Kilpailun päivämäärä, aika ja
paikka (tarvittaessa kartta liittee-
nä ko. paikalle).

— Kilpailun arvioitu pituus.
— Virhelaskuperusteet, mikäli ne

eroavat sääntöjen määräämistä.
— Kilpailuluokat.
— Kilpailussa käytettäviä ajoneuvo-
ja koskevat rajoitukset.

— Ilmoittautumisaika, -paikka, osoi-
te ja puhelinnumero.

— Ilmoittautumisen karsintaperus—
teet.

— Kilpailusäännöt, mikäli eroavat
lajisäännöistä.

— Tuomaristo.
— Ehdotus kilpailun valvojaksi.
— Kilpailun päätoimihenkilöt.

Kilpailukutsut tulee postittaa vii-
meistään kahta viikkoa ennen il-
moittautumisaj an päättymistä.
Osallistumismaksu tulee mainita

kutsussa. Selvitys maksuun sisälty-
vistä palveluista ja materiaalista tu-

lee myös kutsussa mainita.
Jälki-ilmoittautumismaksu myös

mainittava (korkeintaan ilmoittau-
tumismaksu kaksinkertaisena).

1.5 .2
Kilpailukalenteri
Kalenteri julkaistaan vuodeksi ker-
rallaan edellisen vuoden joulukuus-
sa.

1.5 .3
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuihin on
pakollinen ja suoritetaan aina kir-
j allisena kilpailukutsussa mainitulla
tavalla (ilmoittautumislomakkeella).
Tapahtumiin ilmoittautuminen suo-
tava. Ilmoittautumisen peruutuksen
tulee olla järjestäjällä viimeistään
ennen katsastuksen alkamista.

1.5.4
Ohjaajakokous
Ohjaajakokous on pakollinen. Ko-
kouksen ajankohta ilmoitetaan
osanoton vahvistuksen (lähtöluette-
lon) yhteydessä. Rataan tutustumi-
nen kävellen on pakollinen.

1.6
KILPAILUIDEN TOIMITSIJAT
Kilpailuiden päätoimihenkilöiden
tulee olla lajin asiantuntijoita ja
nauttia osanottajien luottamusta.
Toimitsijalisenssi suositeltava. Kil-
pailun valvoja (päätuomari) ei saa
olla järjestävän seuran jäsen.
Kilpailuun valitaan tuomaristo,

jonka rungon muodostavat valvoja,
kilpailun johtaja, ratamestari. Tuo-
maristo voi täydentää itseään tar-
peen mukaan.

1.7
TOIMITSIJOIDEN TEHTÄVIÄ
Tässä kohdassa määritellään toimi-
henkilöiden tehtävät pääpiirteittäin.
Tehtäväjako on kilpailukohtainen ja
vastuualueet kilpailun johtajan har-
kinnassa.

1.7.1
Valvoja (päätuomari)
— Ei saa olla järjestävän seuran jä-
sen.

— Valvoo kilpailun teknistä toteutu-
mista ja j aksotuomaritoimintaa.

— Voi keskeyttää kilpailun, mikäli
olosuhteet niin vaativat.

— Valvoo radan kuntoa ja määrää
sen korjattavaksi tarpeen mukaan.

— Hyväksyy tulokset.,
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— Kuuluu onnettomuuksien selvit-
telylautakuntaan.

— Kuuluu tuomaristoon.

1.7.2
Kilpailun johtaja
— Vastaa kilpailun suunnittelusta ja

toteutuksesta sääntöjhen ja mää—

räysten mukaan.
— Vastaa myös kilpailun jälkihoi-
dosta.

— Kilpailun johtajia voi olla useita.
— Hoitaa yhteydet tarvittaviin viran-
omaisiin.

— Vastaa lupa-asioista ja tarvitta-
vien lupien voimassaolosta.

— Vastaa toimitsijoiden koulutuk-
sesta.

— Huolehtii kilpailun markkinoin-
nista.

— Toimii tuomariston koollekutsu-
jana ja puheenjohtajana.
Kilpailun johtaja käyttää apunaan

eri tehtävissä ko. alan asiantuntijoi-
ta, mutta vastuu koko kilpailuta-
pahtumasta on johtajalla.

1.7.3
Ratamestari
— Suunnittelee ja mittaa radan.
— Laatii aikataulun.
— Merkitsee radan selvästi maas-
toon.

— Merkitsee jaksojen alkamis- ja
päättymiskohdat.

— Osallistuu radan tarkastukseen
valvojan kanssa.

— Suorittaa radantarkastusajon en—

nakkoon hyvissä ajoin ennen kil-
pailun alkua joko itse tai apulai-
sensa välityksellä. Ko. apulainen
ei voi osallistua kilpailijana itse
kilpailuun.

— Suorittaa radan jälkitarkastuksen.
— Kuuluu kilpailun tuomaristoon.

1.7.4
Kilpailun sihteeri
— Vastaa kilpailun johtajan kanssa
kilpailun käytännön järjestelyistä.

— Vastaa kilpailun toteutuksen en-
nakkotehtävien oikea-aikaisuu-
desta (lupa-asiat, kutsut, jne).

— Huolehtii kilpailun aikana kilpai-
lutoimiston toimivuudesta.

— Vastaa toimistohenkilökunnan
. koulutuksesta ja toimistossa tar-
vittavista välineistä ja kalustuk-
sesta.

— On kilpailun johtajan ”oikea kä-
sr”.

- Vastaa kilpailun jälkihoidosta kil-
pailun johtajan kanssa (tulokset,
kiitokset, jne).

1.7.5
Katsastuspäällikkö
— Huolehtii katsastuspaikan asian-

mukaisuudesta.
— Laatii katsastusaikataulun.
— Hankkii ja kouluttaa tarvittavan

määrän henkilökuntaa.
— Vastaa katsastustoiminnan suorit-

tamisesta.
— Antaa korjausmääräykset.
— Laatii katsastusraportin ja esittää
sen tuomaristolle.

— Päättää jälkikatsastuksesta ja
huolehtii siihen valittavien ajo-
neuvojen tarkastukseen kutsumi-
sesta.

— Kuuluu onnettomuuksien selvit-
telylautakuntaan.

1.7.6
Turvallisuuspäällikkö
— Vastaa ja valvoo yleisön, toimitsi-
joiden ja kilpailijoiden yleisestä
turvallisuudesta.

— Laatii kilpailulle järjestys- ja tur-
vasuunnitelman ja valvoo sen
noudattamista.

— Vastaa yhteydenpidosta palo-,
poliisi- ja terveysviranomaisiin.

— Hoitaa yhteydenoton myös alue-
hälytyskeskukseen.

— Nimeää järjestysmiesten päälli-
kön.

— Vastaa, että tilaisuudessa on riit-
tävä määrä järjestysmiehiä.

— Vastaa järjestysmiesten koulutuk-
sesta.

— Huolehtii riittävästä palo- ja pe-
lastustoimesta.

— Suorittaa turvatarkastuksen val-
vojan, kilpailun johtajan ja rata—

mestarin kanssa. Viranomaisen
mukanaolo myös suotavaa.

— Huolehtii viestiyhteydet ja tarkis-
taa niiden toimivuuden.

— Kuuluu onnettomuuksien selvit-
telylautakuntaan.

1.7.7
Jaksotuomari
— Omaa hyvät tiedot lajista.
— Vastaa jaksostaan.
— Valvoo jaksollaan kilpailusuori-
tusta puolueettomasti ja pitää suo-
rituspöytäkirjaa.

— On velvollinen keskeyttämään
vaarallisen suorituksen — ilmoittaa
kilpailun johdolle.

— Huolehtii, että jakso pysyy tasa-
puolisena kaikille kilpailijoille —

tarvittaessa korjauttaa jaksoaan
kesken kilpailun. Ilmoitus kilpai-
lun johdolle.

1.7.8
Tiedotuspäällikkö
— Laatii tiedotussuunnitelman ja
vastaa sen toteutumisesta.

— Vastaa tulospalvelusta — jälkihoito
kilpailun sihteerin kanssa yhteis-
työssä.

— Huolehtii lehdistöpalveluista kil-
pailun aikana.

— Huolehtii kuulutuksen toimivuu-
desta kuuluttajan kanssa yhteis-
työssä (tulospalvelu).

— Kuuluttaj an perehdyttäminen kil-
pailuun.

2.0
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
Nämä määräykset koskevat sekä
Trial-kilpailuja että Safari-tapahtu—
mia.

2.1
TURVALLISUUS YLEISTÄ
Trial-kilpailut ja Safarit tulee järjes-
tää siten, että osallistujille, j ärjestä-
jille tai yleisölle ei aiheuteta hengen,
terveyden tai omaisuuden varaa saa-
vuttaessa kilpailu(tapahtuma)pai-
kalle, kilpailun (tapahtuman) aikana
tai poistuttaessa kilpailu(tapahtu-
ma)paikalta.
Järjestäjä on velvollinen ryhty-

mään ennakolta sellaisiin toimen-
piteisiin, joilla edellämainitut vaarat
pystytään mahdollisuuksien mukaan
estämään. Järjestäjän on kuitenkin
varauduttava mahdollisen onnetto-
muuden varalta huolehtimalla kil-
pailu(tapahtuma)paikalle riittävästi
materiaalia, henkilökuntaa ja kalus-
toa ensiavun antamiseksi ja välittö-
mien pelastustoimien aloittamiseksi.

2.2
TRlAL-KILPAILUIDEN
TURVALLISUUSVAATIMUKSET
Sen lisäksi mitä kilpailuihin osallistu-
vien autojen turvallisuudesta on
määrätty, tulee järjestäjän huolehtia,
että
— viranomaisten lupaehdoissa esittä-
mät vaatimukset täytetään asian-
mukaisesti;

— kilpailulle on nimetty turvallisuus-
päällikkö, joka vastaa kilpailun
turvallisuudesta yhdessä kilpailun
johtajan ja ratamestarin kanssa.

3.0
KILPAILULUOKAT
Off Road Trial —kilpailussa autot jae-
taan kahteen luokkaan — vakiomaas-
toautot ja muut maastoautot.
Kilpailussa käytettävien maasto-
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autojen oma paino tulee olla yli 700
kg ja alle 3500 kg.

3.1
VAKIOAUTOT
Vakioautoksi katsotaan vapaasti
myynnissä, tyyppikatsastuksen mu-
kaisessa kunnossa oleva maastoauto.
Auton tulee täyttää mainittu paino-
ehto. Autossa tulee olla ilmakumi-
renkaat.
Rajoituksia ja sallittuja muutoksia:

— Alkuperäinen vannekoko enintään
16”.

— Vannekokoa voidaan muuttaa 1”
(yksi tuuma) sekä korkeutta että
leveyttä alkuperäistä suuremmaksi
maksimivannekooksi (korkeus)
määrättyä kuuttatoista (16”) tuu-
rnaa ylittämättä.

— Renkaiden tulee olla tieliikenne-
lain mukaisia.

— Muutokset, joita autoon saa tehdä,
eivät edellytä muutoskatsastusta.

— Auton rakenteita saa suojata ja
vahvistaa panssarein, kylkiputkin
jne (ei muutoskatsastusta).

— Turvavyöt etupenkeillä.
— Vetokoukut tai -silmukat pakolli-
set sekä edessä että takana.

3 .2
MUUT MAASTOAUTOT
Maastoautot, jotka eivät kuulu edel-
liseen ryhmään:
— Kilpailun aikana renkaat vapaat.
— Lukot vapaat akselistossa.
— Vetokoukut tai -si1mukat kuten
edellä.

— Aänenvaimennus
mukaan.

— Jousituksen ja alustan muutokset
sallitut (muutoskatsastettu).

— Korin muutokset sallittu (muutos-
katsastus).

— Turvavyöt etupenkeillä pakolliset,
4-pisteen vyö suositeltava.

— Turvakaaret suositeltavat.
— Polttoainesäiliön korkit pitäviä ja
tankin turvalliseen sijoitteluun
kiinnitettävä huomiota.

— Kilpailukäyttöön hyväksytty ensi-
apulaukku.

— Sammutin, minimi 2 kg jauhe.

tieliikennelain

Avoautoissa vaaditaan lisäksi:
— Turvakaari pakollinen, jonka pää-

kaaren on oltava kylmänä taivu-
tettua saumatonta putkea tai jon-
ka rakenne ja lujuus on luotetta-I
vasti selvitettävä. Kilpailua edeltä-
vässä katsastuksessa voidaan kaa-
ren lujuus testata.

— Istuimien kiinnityksen tulee olla

tukeva.
— Ovet tai oviputki pakollinen.
— Autourheilukäyttöön hyväksytyn

kypärän käyttö pakollinen.

4.0
TULOSLASKENTAPERUSTEET
Jakson suorituksen aikanajaksotuo-
mari tarkkailee suoritusta. Virhepis-
teet määräytyvät seuraavista vir-
heistä allaolevan taulukon mukaan:
1. Ajoneuvon pysähtyminen 1 vp
2. Peruuttaminen ensimmäisen

kerran ..................... 2 vp
3. Muut peruutukset samassa

kohdassa .................. 5 vp
4. Reittimerkin kosketus 2 vp
5. Ajouralta poikkeaminen

(selvästi) ................... 15 vp
6. Vinssin tai vetoavun käyttö 15 vp

4.1
KILPATLUSUORITUKSEN
HYLKAYS
1. Kanssakilpailijan ajon haittaami-
nen

2. Turvavöiden käytön laiminlyönti
3. Keskeytetty suoritus

5.0
AUTOJEN PAKOLLISET
VARUSTEET
Varusteluettelosta ilmenee sekä
Trial-kilpailussa että Safarissa vaa-
dittavat varusteet.

Varusteet

— Hinausköysi, vaijeri tai
liina, kestettävä oman
auton vetäminen ojasta p

— Käsivalaisin —

— Maastotunkki —

— Ensiapulaukku, auto-
käyttöön hyväksytty p

— Vinssi —

— Suojaliina —

— Rukkaset —

— Saha, voi olla
mottorisaha k

— Kypärä, autokäyttöön
hyväksytty p
pakollisuus avoautossa

— Turvavyöt, safarissa
myös matkustajat p

— Lumiketjut, kutsussa
mainittu k

— Kirves, teränsuojus
pakollinen k

— Vetopiste, edessä ja
takana p

— Päävirtakytkin ulkona
ja ohjaamossa s

— Sammutin (jauhe)

%*U'U

&
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Trial Safari '

autokäyttöön hyväk-
sytty, min. 2 kg p p

— Turvakaaret, avo-
autoissa pakolliset

— LA-puhelin
— Lapio, talvella lumi-,
kesällä pisto- — p

Cl)

s/rp

pakollinen
suositeltava
kielletty
ryhmässä (n. 10 autoa) pakolli-
nen
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||
II
||
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Matkustamossa ei saa olla mitään
varusteita irrallaan. Tavaratilassa
olevat esineet kiinnitettävä hyvin.

Valot
Safarissa sallitaan normaalien tielii-
kenneasetuksen mukaisten valojen
lisäksi tarpeellinen määrä työvaloj a.
Työvalojen tulee olla suunnattu va—

laisemaan vain tarpeellinen työsken-
telyalue auton ympärillä. Valojen
tarpeeton vilkuttelu on kielletty.
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Luhtasaaren Auto Ky 63300 ALAVUS (965) 1 1 856 KV
Karaasi Ky, Kimmo Linnavuori Juvan teollisuuskatu 10 02920 ESPOO (90) 845 617 AKV
Auto-Savo Oy Yrittäjäntie 14 74130 IISALMI (977) 25 678 KV
Veljekset Lehmuslehti Virtaniementie 99800 IVALO (9697) 21 022 K
Autoliike V. Salminen Oy Teollisuuskatu 5 80100 JOENSUU "

(973) 1261 11 AKV
Autoliike T. Virtanen Masonmutka 10 40520 JYVASKYLA (941) 616 525 K
Kemin Autotarvike Lautiosaari 94500 KEMI (980) 53 524 KV
Auto-Kymi Oy Karjalankatu 4 45100 KOUVOLA (951) 15 741 KV
Kinnusen Auto Oy Tulliportinkatu 14 70100 KUOPIO (971) 122 544 KV
Ruka-Auto Oy Nuottatie 3 93600 KUUSAMO (989) 22 127 KV
Laatuvaunu Oy Ahertajantie 3 1 5880 LAHTI (91 8) 806 666 AKV
Tages Bil & Motor Fabriksgatan 4 22100 MARIEHAMN (928) 1 1 805 K

Suursavon Auto Oy Jääkärinkatu 35 50130 MIKKELI (955) 366 200 KV
Oulun Autohuolto Oy Ahjotie 5 90150 OULU (981) 338 61 1 AKV
Autopori Oy Sammonkatu 20 28360 PORI (939) 22 022 AKV
Vaunu ja Varaosa Oy Satakunnankatu 44 28130 PORI

" (939) 3391 1 1 KV
Kaupunginportin Auto Oy Tehtaankatu 1 1 1 120 RIIHIMAKI (914) 731 261 KV
A. Vanhasen Autoliike Marttiinintie 5 96300 ROVANIEMI (960) 314 848 AKV
Huoltokorjaamo H. Peltonen Rengastie 40 60120 SEINAJOKI (964) 1 32 441 KV
Automyynti Asko Mäkelä Pinninkatu 86 33100 TAMPERE (931) 1 32 500 KV
A-Huolto Vanha Hämeentie 62 20540 TURKU (921) 542 002 KV
Autorep Oy Uudenmaankatu 11 20500 TURKU (921 ) 333 322 A
Oy Kardan Ab Olympiakatu 9 65100 VAASA (961) 1 10 333 KV
Varkauden Auto Ky Käsityökatu 38 78200 VARKAUS (972) 24 884 KV
A = automyynti, K = korjaamo, V : varaosat
Autorep Oy Autorep Oy Puhelin: Telefax:
Lauttasaarentie 52 Uudenmaankatu 11 Helsinki (90) 673 283 Helsinki (90) 675 043
00200 HELSINKI 20500 TURKU Turku (921) 333 322 Turku (921)517 442

At last, the story of Rover P6 parts can be told.
Why not call us

(We have the details)

JAG -AutoOy
Varaosat: Huollot ja korjaukset:
Pekka Leino (90) 224 5518 Ari Hirvonen (90) 224 5517&



ROVER

RANGE poven

VARAOSIA JA VARUSTEITA

KORJAUS— JA HUOLTOPALVELUA

Karaasi on parempiin englantilaisiin erikoistunut autoliike. Meiltä saat
uudet 800-sarjan Roverit, Range Roverit ja Land Roverit tai käytetyn
englantilaisen arvoauton kuntoaan vastaavasti hinnoiteltuna.

Karaasiixy
KATU- JA POSTIOSOITE: PUHELIN: MYYMÄLÄ AVOINNA:
JUVAN TEOLLISUUSKATU 10 (90) 845 617 ARKISIN KLO 9—17

02920 ESPOO

Rover on onnistunut jalostamaan

velvoittavat perinteensä vaativalle 1990-

luvulle. Koeaja Roverin uusi SOG-sarja ROVER 800 SERIES
ja ihastu laadukkaan herrasmiesautoilun MATK ANTEKUA
hillittyyn charmiin.

Roverin 800—sarja. Hinnat 187.500—362.000 Ink.
SC rauhoittaa. Veroluokat III—V.

Maahantuoja: [E] HELKAMA-AUTO ov
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ROMULUS

UE,ROMULUS

Piristävä Brittipäivä
Urjalan Nuutajärvi koki syyskuun
alussa Britti-invaasion, kun yli 160
brittiautoa huristeli kylään. Roveris-
tit tietysti etunenässä suurimpana
porukkana. Oli mukavaa todeta, et-
tä muidenkin merkkien harrastajat
ovat tulossa yhtä aktiiveiksi kuin
Roveristit. Ei aktiivisuus sinänsä ole
mikään itseisarvo, mutta kuitenkin
tärkeä osa harrastuksen ylläpitoa.
Jos joukot ovat tarpeeksi suuret,
voidaan uskoa tulevaisuuteen ja
harrastuksen kehittymiseen.

Olen puristi
Ei tietysti saisi koskaan arvostella
toisten tekemistä ennenkuin omat
asiat ovat kunnossa, mutta en malta
kuitenkaan olla narisematta eräistä
asioista. Mielestäni pitäisi, kun enti-
söidään ja ylläpidetään harrasteau—
toja, pyrkiä mahdollisimman lähelle
alkuperäistä. Jos jokin osa on ollut
maalattu, niin olkoon sitä jatkossa-
kin. Vaikka kromi olisi kuinka help-
pohoitoinen ja omistajan mielestä
kaunis, jääkööt se Hot Road ja
Dragster—porukan asiaksi. Ei kro—

maus sovi joka paikkaan ja joka au-
toon. Jos auto maalataan uudestaan,
tulisi käyttää alkuperäisiä värejä ei-
kä mitään tämän päivän muotiväre-
jä. Jokaisesta harrasteautosta voi
tulevaisuudessa tulla museoauto.
Jos on liian paljon uutta ja kromia,
voi olla varma siitä, että museoautoa
ei tule. Nostan hattua sille Vauxhall-
harrastajalle, joka oli rakentanut
punaisen Victorinsa täysin alkupe-
räiseen kuntoon. Siinä oli nähty vai-
vaa, varmasti aimo annos nokke-
luutta, hikeä etten sanoisi verta ja

käden taidot näkyivät. Auto tuottaa
varmasti isännälleen vielä paljon
iloa. Hyvin entisöity jokamiehen jo-
kapäivän auto on harvinaisempi ja
sillä tavalla arvokkaampi kuin hieno
limousine, joka on tehty kestämään
aivan toisella lailla.

Harrastuksen laajeneminen on
hieno asia. Uusia merkkikerhoj a on
tullut ja merkkien omia alajaoksia
on syntynyt. Voi vain toivottaa on-
nea ja menestystä, vaikka ei olekaan
niin hyvä auto kuin Rover käytettä-
vissä.

Rahanvaihtajat temppelistä!
Romppe- ja boot sales ymmärrän.
Samoin myös hyvien vanhojen vara-
osien ja tarvikkeiden myyjiä. Mo-
nasti voi vain ihmetellä mistä kaikis-
ta vanhoista varastoista ja ullakoilta
aidot osat ovat löytyneet. Moni voi
tehdä todellisia löytöjä. Mutta puoli-
villaisen antiikkiroskan myynti ei
mielestäni sovi harrasteautotoimin-
taan. Mitä tekemistä on posliinikup-
pimyyjällä Brittipäivillä? Möisi edes
kunnon englantilaisia teekuppeja.
Olen hieman sitä mieltä, että rahan-
vaihtajat olisi ajettava temppelistä.
Jokainen harrastus tuo tietenkin lie-
veilmiöitä. Sellaiseksi voi katsoa esi-
merkiksi epämääräisten kauppiait-
ten ilmestymisen mukaan kuvaan.
Niitä valitettavasti on ja niitä tulee
olemaan. Kehotan kuitenkin kaik-
kia varovaisuuteen. Harrastuksem-
me on aivan liian hieno asia, jotta
kauppiaat saisivat pilata sen. Muu-
ten olen sitä mieltä, että Rover on
hieno auto.
Hyvää Rovermatkaa toivottaen

ROMULUS

MARKKINAT 1

MYYDÄÄN P6 Mk II
(käytettyjä) osia:

' pölykapselit 4 kpl
konepellin merkki
takaluukun merkki
takapaneelin 3500-merkki,
kay Mk I
vetokoukku
tuulilasinpyyhkij än moottori
vararenkaan suojus
talvivanteet a la Sherpa
uudet weatherstrip sit, taakse
etuwingsit, hyvät
sisävalosetti
light filter, uusi (35008-malliin)
vararenkaan suojus
bensapumppu (Delco)
kello
tuhkakupit
vilkunlasit eteen ja taakse
vaihdekaavio

Siinäpä tärkeimmät, muitakin osia
restauroinnin? (ja tilausvirheitten)
yhteydessä ilmaantuu, joten voit
soitella:
Ari Myllylä, puh. (90) 859 2196

(90) 165 6943

LAND ROVER, pitkä, dsl, uusi
moottori, ylivaihde, vapaanavat,
uudet renkaat ja maalaus, kats. ja
vero maks. Tule tekemään ostotar—
jous!

Pohjantuli, Kotka, p. (952) 24 342

P5B, 1971, 160.000 km ajettu, tum-
man sininen.
Puh. (90) 728 6568 / (914) 35 360.

TOYOTA LAND CRUISER BJ 40
vm 1978, alkuperäinen, sinivalkoi-
nen, vinssi + vetokoukut + hyvät
renkaat.
Puh. (90) 5050114, iltaisin.

ROVER 3500 P6, -73, hieno. Taru
Kuronen
Puh. koti (90) 351 1019


