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Kevättä rinnassa kohti alkavaa harrasteautojen ajokautta. Suurin
osa Rovereista on varmaan jo herännyt talviunestaan ja kevät-
huolto on myös Romuluksen osalta käynnistynyt.

Olisi mukavaa nähdä mahdollisimman monia Rovereita liiken-
teessä ja kokoontumisissa tämän ajokauden aikana. Sillä osallis-
tumalla ja pysymällä näkyvillä edistämme parhaiten korkeamman
ajoneuvokulttuurin arvoja ja sitähän ROVER on.
Nähdään tapahtumissa.

P.S. Rover Ystävät r.y:n hallitus ottaa aina ja mielellään vastaan kehuja, haukkumisia ja ehdotuksia!

Maailmalla ilmestyy erilaisia taulukoita autojen arvoista. Tässä muutama esimerkki Roverei—

den hinnoista. Mikä onkaan Roverin arvo Suomessa?
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3 W Sam" P2 Ten/Twelve 1946-48 5000 2500 1,000
? 532 2328: P2 tourer 1947 8500 5000 2500

P2 Fourteen/Sixteen 1946-48 6000 3,500 2,000
3 We 6 P3 60/75 1948-49 5000 3500 2250
3 une P4 75 1950-52 7500 5000 3000

P4 75 1952-54 6000 3500 1500
å ä;; P4 60 1954-59 4500 3000 1250

P4 90 1954-59 4250 2750 1500
s une P4 75 1955-59 4000 2500 1250
3 m om P4 105R 1956-59 2,750 1500 500

P4 1055 1956-59 4500 3000 1500
P4 80 159-62 3000 1750 750
P4 100 - 1960-62 4500 3000 1750
P4 95/1 10 1963-64 4000 2500 1250
P5 3-litre 1958-67 3000 1500 250
P5 Coupé 1963-67 4500 3000 500
PSB 3'6-1166 1967-73 5000 3,500 650
P5B Coupé 1967-73 6000 4000 1,000
P6 2000 1963-65 2,500 1500 350

3.5 m va P6 2000/2200 1966—77 1750 1,000 250
P6 TC 1966-77 2,000 1250 300
P6 3500 1968—76 2,750 1,750 750

3.5 une va P6 35005 1971—76 3750 2250 1,000
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KERHOSOPPI
LEHDET
1. 1/81
2. 2/81
3. 1/82 loppuunmyyty
4. 2/82
5. 3/82 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
29. 2/89
30. 3/89
31. 1/90
32. 2/90
33. 3/90
34. 1/91
35. 2/91
36. 3/91
Lehtien hinta on 20 Ink/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

d) ROVER YSTÄVÄT
lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Loppuumnyyty.
KANGASMERKIT

Kangasmerkkejä on tilattu kohtalai-
sesti, mutta olisi lähes välttämätöntä,
että tilauksia tulisi lisää, jotta merkit
eivät asettaisi kerholle turhan suurta
rasitetta. Merkit ovat varsin korkea-
luokkaisia: pohjakangas on verkaa ja
ommel siisti.
Merkkien hinta on 35 mk/kpl. Jos
et ole vielä merkkiä itsellesi tilannut,
tee se nyt.

KERHOVIIRI
Kerholle on tilattu rajallinen määrä
pöytästandaareja. Viiri on lippumai—
nen, jossa Rover Friends Finland
-merkki on vaaleanharmaalla poh—
jalla. Viin' on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalus-
talla.

Voit tilata viirin hintaan 100,-/kp1.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla
jäsenmaksu liittymismaksuineen yhdistyksen
tilille KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040-3061..
Vuonna 1991 maksaa uusi jäsen mk 135,00
tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
850,00. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavaikeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen-
lomakkeen täytettäväksesi. Nopeimmin pää-
set postituslistallemme lähettämällä kopion
pankkisiirtolomakkeesta suoraan varapu-
heenjohtaja Raimo Kinnaslammelle.
Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tie—

tosi ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat
muutoksista postista ilmaiseksi saatavilla
korteilla.

Jäsenluettelo 1992 ilmestyy lehden 2/92 yhteydessä,
siis ilmoitathan vaihtuneet tietosi 30. 6. 1992 mennessä.

KEVÄTAJO
28. 5.1992

Kokoontuminen klo 10.30 Valtatie yhden (E3) ja Kemiö—Paimio
teiden risteyksessä olevan Paimion Paroni automuseon luona.

Opastettu museokäynti klo 11.00.
Liput 25,-/10,-, josta ryhmä—alennus —20 %.

Ruokailu on varattu HOTELLI VALTATIE 1 klo 13.00
jossa seisova pöytä hintaan 65,-/henkilö.

Tämän jälkeen on n. klo 15.00 maastoajoa Salossa,
Joensuun kartanon alueella.

Henkilöautolla pääsee aivan lähietäisyydelle katselemaan.
Myös maastoauton kyytiin jos niin mieli tekee.

HUOM! Valtatie yhdellä on automaattinen nopeudenvalvonta.
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”MN RANGE ROVER

ALKUPERÄISOSAT,
VARUSTEET, TARVIKKEET

Uudet ja käytetyt
Range Roverit ja Land Roverit.

Huollot ja korjaukset merkki—

korjaamossa ammattitaidolla.
AUSTIN-ROVER/UNIPART VARAOSAT SUORAAN ENGLANNISTA% LAATUVAUNU

Ahertajantie 3,15880 HOLLOLA
Puh. (918) 806 666. Fax (918) 806 660

HUOM!

HUOM!

HUOM!

HUOM!

KYSY!

Tariouksia, erikoista:
. LR 109 uusi galvanoitu runko

. V8 Efi-Iaitteisto, uutta vastaava

. Käytettyiä vinssejä: iso Warn/ RR, iso Fairey/ LR

. SD 1 2600 uusi puolimoottori, uusia sylinterikansia

QUAIFE-Iukkoperiä SD 1zeen

ARB-Iukko + paksummat vetoakselit
RR etu/taka, LR taka

QUAIFE-Iukot + paksummat vetoakselit RR - napinpainalluksella 100 % lukko

VALOMASKIT: RR, Discovery

MAASTOVALOT ja VALOTELINEET

RENKAAT ja VANTEET

PAINEILMAQSÄYTTQISET
TASAUSPYORASTOJEN LUKOT

Alkuperäisiä valurautaisia Hl-LIFT-
tunkkeia taas varastossa.

Rover Ystäville
isompiin varustehankintoihin
rahoitusmahdollisuus.

OFF ROAD CENTER OY
Puh. 90-520 062, 502 2562, Fax 90-520 036

'

Mankkåanpuro 19 02180 Espoo
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KUPERKEIKKAA
Silmiini osui laajahko ulkolainen
artikkeli autojen ja nimenomaan
Roverin rakenteiden turvallisuu-
desta. Juttu on jo lähemmä kolme-
kymmentä vuotta vanha, Rover
2000 mallin alkuvuosilta, mutta
aika ei ole sitä vahingoittanut mil-
lään tavoin.
Eräs saksalainen auton valmistaja

lähestyi tuolloin lehdistöä kehumal-
la uusia turvakoriratkaisujaan ja sil-
loin (kuten yhä nykyisissäkin mai-
noksissaan) antoi ymmärtää, että
vain ja juuri tämä tehdas on johto-
tähti kaikille muille ja kaiken kek—

sijä. Kumma kyllä, britit reagoivat
kerrankinjatekivätlehdistölle oman
laajan selvityksen siitä miten auto
suunnitellaan turvalliseksi ja miten
Roverissa on muillekin esimerkiksi
kelpaava turvakori erityisen lujine
ja suojaavine matkustamoineen, ko-
larissa kasaan painuvat etu- ja taka-
osat, vahvat kyljet ja sellainen raken-
ne, että mootton' ei nokkakolarissa
tule kuljettajan syliin, sellainen oh-
jausakseli, joka ei seivästä yhteen-
törmäyksessä ajajaa ja niin edelleen
ja niin edelleen. Ja kaikki selostetut
ratkaisut ovat jo olleet vuosia tuo-
tannossa, ei missään tulevaisuuden
autoa ennakoivassa näyttelyesi-
neessä.

Lehdistölle jaetussa paksussa ja
vankkaa asiaa sisältäneessä kansi-
ossa oli alussa myös surkuhupaisa
tarina liikenneonnettomuudesta, jo—

ka osoitti kaiken suunnitellun toimi-
van käytännössäkin matkustajien
turvaksi juuri niin kuin pitääkin. Itse
kolarikertomuskm loppujen lopuks1
päättyi hyvin, kenellekään ei inhi—

millisistä virheistä aiheutuneesta
rysäyksestä jäänyt vammoja, kor-
keintaan kuljettajan asenne liiken-
teeseen on voinut vähän muuttua.
Roverin koeosastolla oli ollut tes-

tissä eräs 2000 malli niin sanottuna
kilometrinnielijänä eli sillä pyrittiin
saamaan maantiekäyttökokemuksia
mahdollisimman paljon tavallisessa
liikenteessä ja mahdollisimman ly-
hyessä ajassa. Tuo auto oli päivät
pääksytysten liikkeellä ympäri Eng-
lannin maaseutua. Tällaise ajolla
pyritään varmist aan a tehdas
löytää heti alkuun mahdolliset piile-
vät heikkoudet, joita hyvästä suun-
nittelusta huolimatta arkikäyttö voi
tuoda esiin. Testiauto oli pyritty saa-
maan todellisuutta vastaavaan rasi—

tukseen niyös siten, että siinä oli
matkustamossa kolmen henkilön

painoa vastaava määrä hiekkasäk-
kejä ja takatilassa lisäksi neljän hen-
gen matkatavaroita vastaavat pai-
not.

Tapahtumapäivänä testikuljetta-
jalla oli ajelunsa lisäksi ollut myös
testejä suoritettavanaan MIRAn
testiradalla, josta syystä päivä oli
lipsahtanut normaalia pidemmäksi
jolloin hän oikaisi testiautolla suo-
raan kotiinsa, johon hänelle oli täl-
laisessa tilanteessa annettu oikeus.
Näyttää kuitenkin siltä, että vaik—

ka kuljettaja oli ajanut jo reilusti
päivätyönsä kaksitonnisella Rove-
rilla, hänellä oli puhtia yhä varas-
tossa ja niinpä hän saatuaan syötyä
iltasensa hän hyppäsi taas ratin taak—
se ja lähti ajelulle. Matkalla hän poi-
mi ystävänsä kyytiin ja niin kaveruk—
set suuntasivat taas maaseudun teil-

odettakoon heti, että tämä seik-
k 'u ei enää vastannut tarkalleen
testiajajan työnkuvauksessa mainit-
tuja ajotehtäviä.
J älkikäteen on ollut vaikea selvit-

tää, mikä oli tämän reissun tarkoi—
tus. Ehken testaaja näki kaverissaan
tulevan potentiaalin ostajan työn-
antajansa valmistamille autoille, eh—

ken hän halusi vain näyttää kuinka
mahdottoman mukava tällainenRo-
ver 2000 on tai sitten heillä oli joku
paikka minne toverukset olivat me-
nossa.
Yhtä kaikki, kauniina kesäiltana

vähän yli kymmenen he lähestyivät
pientä Reddishin kaupunkia pitkin
hyväpintaista, joskin kapeaa tietä.
Kuljettaja tunsi tien, jonka vuoksi
ihmetyttää, että hän ei huomioinut
lainkaan kapeaa ja kumparemaista
kanavan siltaa joka muistuttaa muo-
doltaan hyppyrimäen nokkaa.
Testiajaja on jälkikäteen muistel-

lut ajaneensa noin 80 kilometn'n
tuntinopeutta. Rover ei kuitenkaan
koskaan ole taijonnut tähän auto-
malliin lisävarusteena laitteistoa,
jolla noustaan pystysuoraan ilmaan
ja tapahtuneesta päätellen ajajan
arvio nopeudesta on lievästi sanoen
vaatimaton. Todellinen nopeus on
ollut paremminkin kaksi kertaa tuo
kahdeksankymmentä. Voi olla tie-
tysti niinkin, että kiistämättömästä
ajokokemuksestaan huolimatta hän
oli kaksitonnisen miellyttävän ajo-
mukavuuden turruttama ja teki sen
vuoksi kamalan virhearvionsa.
Oli miten oli, auto rysähti sillan

ramppia ylös ja jatkoi samaa rataa
kohoten yhä ylemmäksi eikä tavan—

nut maan kamaraa kuin 164 jalan
ilmalennon jälkeen. (Tällaisia yli 50
metrin hyppyjä ei näe aina Jyväsky—
län Suurajoissakaan). Ei ihme, että
tämän tempun aikana ilmeni jotain
ongelmaa suuntavakavuuden kans-
sa, ja se, että lentoasento oli hieman
nokkapainoinen, ei myöskään pa-
rantanut asiaa. Laskeutumiskohdas-
sa asfalttiinjäi neljät jäljet, joista voi
vaikka mitata auton raidevälin. Yh-
den pyörän jälki poikkesi muista,
siinä oli viirut renkaan kahtapuolen,
osoittaen ilmarenkaan todella jous—
tavan tiukassa paikassa, viirut ovat
vanteen reunojen tekemät. Auton
hallinta vain vaikeutui edelleen kun
vasen etupyörä putosi tien reunassa
kulkevaan syvään sadevesikouruun.
On vaikea arvioida, missä määrin

ohjaaja hallitsi autoa ja tapahtumia
tässä vaiheessa, mutta renkaiden
jäljet näyttävät auton tehneen tiu—

kan tempaisun tien oikeaan laitaan
ja sitten taas takaisin ja nopea heit-
tely vei autoa taas 323 jalkaa eteen-
päin. Tuolloin eteen tuli erään tallin
sisäänajotien reunakivi, joka oli ta-
vallista isompi ja ulkoni muusta reu—

nakivetyksestä.
Tässä kadunkulmassa oli lisähait-

tana betonipylväs bussipysäkin
merkkinäja pysäkillä oli vielä nais-
ihminen bussiaan odottelemassa.
Onneksi molemmat esteet vältettiin
hiuksenhienosti. Rover meni kui-
tenkin läheltä. Nainen ilmeisesti
havaitsi useita seikkoja, jotka olen-
naisesti erottivat kovasti lähestyvän
Roverin hänen tavanomaisesta bus-
sistaan ja aivan oikein teki pikaisen
sukelluksen takana olevaan ojaan.
Tapahtuman luonnetta kuvaa hänen
myöhemmin oikeudessa antamansa
lausunto, että vaikka hän ei saanut
kummempia kolhuja, toipumiseen
meni pari viikkoa ennenkuin hän
sai puhekykynsä takaisin!

Suun'npiirtein 100 jalkaaedem-
pänä Roverillamme oli vielä huo-
mattava liike-energia ja koriltaan
se oli kutakuinkin ryhdissään ja au—

ton sisällä oli kaksi kasvavan pahan—
aavistuksen vallassa olevaa miestä.
Eten tuli puupylväs ja tällä kertaa
ei enää mahtunut edes sanomaleh-
teä väliin vaan vasen takapää kat-
kaisi pylvään juuresta poikki len-
nättäen sen 60 jalan päähän pel-
lolle.
Auto pomppasi taas tielle ja kulki

noin 70 jalkaa, jolloin eteen sattui
tähänastisia tukevampi este — puu.



This is the Rover 2000 that '”"

an intrepid test driver
'

successfully launched into
flight from a humpbacked

English canal bridge.
Despite the fact that it

&

logged a total of 748 feet—f '

sometimes airborne,
occasionally upside down——

its passengers emerged
unharmed. The two left—

side doors were removed
by a tree, and the left

front Wheel and suspension
came adrift in a series of

end—over—end flips.

An official diagram of the
accident described in the
text. The Rover 2000 flew

through the air for 164
feet, then demolished

several very solid objects.
frightened a lady

Witness (not to mention
its occupants), and

finally came to rest on
its roof in front of a

police station (not shown).

Car at rest

TUI-Y, 1966

Isku osui taas vasemmalle kyljelle
takapyörän etupuolelle painaen pel-
lit uuteen uskoon katosta lattiaan
ja repäisten irti molemmat vasem-
man puolen ovet. Tämä olikin en-
simmäinen kerta kun auto menetti
osiaan koko tapahtuman aikana.
Tämän jälkeen Rover heitti kuper—
keikkaa nokan kautta ja siinä rytä-
kässä vasen etupyörä irtosi jousi-
tuksineen päivineen.
Kun tämän jälkeen auto viimein

pysähtyi keskelle tietä ja katolleen,
se oli taittanut sillalta ilmaan lähdet-
tyään kovaa taivaltaan 748 jalkaa.
Kuljettaja ja hänen siihenastinen
ystävänsä, jotka koko ajan olivat
tiukasti pysyneet istuimillaan, ryö—
mivät nyt esiin, järkyttyneinä mutta
ilmeisen vahingoittumattomina. He
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kohta huomasivat sattumalta valin-
neensa laskeutumispaikkansa sopi-
vasti, aivan tarkalleen vastapäätä
Reddishin poliisiasemaa. Aikaa ei
siis hukkautunut yhtään kunjo pääs-
tiin viemään tapahtumia poliisin
kirjoihin. Samalla taltioitiin oikein
virallisesti tämän ennakkoon suun-
nittelemattoman, mutta perinpoh—
jaisen testin kulku. Testi osoitti va-
kuuttavasti Roverin todella omaa-
van ne myötäsyntyiset turvaominai—
sundet, joita tehdas on mainoksis-
saan painottanut.

Kertomuksen päähenkilö, testi-
ajaja, on edelleen arvostettu työn—
tekijä ja Roverin palkkalistoilla. Hän
on nyttemmin saanut siirron koeajo-
puolelta tarkastustehtäviin ja ei ole
lainkaan sanottua, etteikö edellä—

CONTINUED

kuvatulla koeajolla olisi voinut
olla jotain tekemistä tehtäväkuvan
muuttumisessa.
Kun Roven'n lehdistölle jakama

tiedote todellisesta uranuurtajasta
turvakorien alalla alkoi tällä hieman
hmnoristisestikerrotullaesimerkillä
turvallisen rakenteen testauksesta
arkiliikenteessä, lehdistö julkaisi
paitsi tämän surullisen hahmon tes-
tipilotin tarinan, myös asiapitoisen
tiedotteen itse turvarakenteiden
suunnittelusta ja toteuttamisesta
Rovereissa.
Kaikki siis hyvin, vaikka saksa-

laiset eivät ole lakanneet jakelemas-
ta ”buffejaan” lehdistölle, joissa ker-
tovat keksineensä sitä ja tätä. Me
tiedämme kuitenkin muitakin tari-
noita.

Kari T T
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»Autourheilun Kansallinen Keskusliitto AKK ry
OFF ROAD SÄÄNNÖT 1992

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
2.0 TURVALLISUUS-

MÄÄRÄYKSET
2.1.1 Turvallisuus yleistä
Nämä määräykset koskevat sekä
trialkilpailuja että safaritapahtumia.
Kilpailut ja tapahtumat tulee jäljes—
tää siten, että osallistujille, järjestä-
jille tai yleisölle ei aiheuteta terveys-
tai omaisuusvahingon vaaraa kil-
pailupaikalle saavuttaessa, kilpailun
aikana tai kilpailupaikalta poistut-
taessa. J äljestäjä on velvollinen ryh-
tymään ennakolta sellaisiin toimen-
piteisiin, joilla em. vahinkojen vaara
torjutaan tai minimoidaan mahdol-
lisuuksien mukaan. J ärjestäjän on
myös varauduttava onnettomuuk—
sien varalle huolehtimalla kilpailu—
paikalle riittävästi henkilöstöä, ma-
teriaalia ja kalustoa ensiapua ja väli-
töntä pelastustoiminnan aloittamis-
ta vatten.

2.1.2 Trialkilpailujen
turvallisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä kilpailuihin osallis-
tuvien autojen turvallisuudesta on
määrätty, tulee jäi'jestäjän huolehtia
seuraavien määräysten noudattami-
sesta:
— kypärän käyttö on pakollinen kai-

kissa luokissa ja kaikissa autoissa
(autourheilukäyttöön hyväksytty
kypärä)

— viranomaisten lupaehdot on täy-
tettävä asianmukaisesti

— kilpailulle on nimetty turvalli—
suuspäällikkö, joka vastaa kilpai-
lun turvallisuudesta yhdessä kil-
pailun johtajan kanssa.

2.1.3 Autojen turvallisuus-
varusteet

— turvavyöt ovat pakolliset kaikissa
luokissa, suositellaan 4-piste-
vyön käyttöä

— ryhmässä 3 ovat 4-pistevyöt pa-
kolliset

-— ryhmässä 2 on suojakaari pakol-
linen, avoautossa suojakehikko

— ryhmässä 3 suojakehikko pakol-
linen

— istuimien tulee olla kiinnitetty tu-
kevasti, kuppi-istuin suositeltava

— autourh'eilukäyttöön hyväksytty
ensiapulaukku pakollinen

-— pakollinen, tukevasti kiinnitetty
2 kg jauhesammutm BI-C tai BI-E
hyväksytty ja vuosittain tarkas-
tettu eima)

— vetoplsteet edessä ja takana
— polttoainesäiliöt suojattava ulko-

puoliselta iskulta ja sijoitettava
turvallisesti

— polttoainesäiliön korkin oltava
nesteenpitävä

— ryhmässä 3 pakollinen paloseinä
moottoritilan ja ohjaamon välillä
(katso autourheilun sääntökirja).

3.0 KILPAILULUOKAT
Off Road trialkilpailussa autot jae-
taan pääsääntöisesti kohneen (3)
luokkaan; vakioautot, ryhmä 2 ja
ryhmä 3. Kuljettaja on velvollinen
osoittamaan autonsa kelpoisuuden
siihen ryhmään, jossa hän kilpailee.
3.1.1 Vakioautot
Vakioautoksi katsotaan vapaasti
myynnissä oleva ja tyyppikatsastuk-
sen mukaisessa kunnossa oleva
maastoauto. Autossa tulee olla ilma-
kumirenkaat.
Rajoitukset ja sallitut muutokset- alkuperäinen vannekoko enin-
tään 17”

— vannekokoa voidaan muuttaa al-
kuperäisestä +/-— yksi tuuma (1 ”)
sekä korkeutta että leveyttä mak-
simivannekooksi määrättyä 17”
ylittämättä

— renkaiden tulee olla tieliikenne-
lain mukaisia, tyyppikatsastus-
todistuksessa ilmoitettua alku—

peräisleveyttä saa muuttaa +/—
30 mm tai yhden tuuman (1”)

-—- muutokset, jotka autoon saa teh-
dä, eivät edellytä muutoskatsas-
tusta lukuunottamatta sallitun
vanne- tai rengasleveyden muu-
toksen aiheuttamaa muutosta
(esim. levike)

—— jousitus saa olla enintään yhden
tuuman (I”) korkeampi kuin al—

kuperäinen
— autoon voidaan vaihtaa samaan

mallisaijaan kuuluvan auton
moottori.

3.1.2 Ryhmä z
Rekisteröidyt ja katsastetut maas-
toautot, jotka eivät kuulu edelliseen
ryhmään.

Rajoitukset ja sallitut muutokset
— kilpailun aikana renkaat vapaat

autokäyttöön hyväksytyt ilma-
kumirenkaat, joiden korkeus
max. 1 metri _(39'l)

— kaikkien pyonen on sovittava
kaikissa asennoissa pyörimään
vapaasti pyöräkotelossa

— jousitusta saa korottaa max. 100
mm (4”), korotus on hyväksyttävä
muutoskatsastuksessa

— koria saa nostaa rungolta max.
80 mm (4”), nosto on hyväksyt—
tävä muutoskatsastuksessa

— korin ja rungon vaihto erimalli-
seksi on kielletty- umpiautoissa pakollinen suoja—
kaari. Pääkaari kylmänä taivutet-
tua teräsputkea

— saumattoman putken ulkohalkai-
sija min. 45 mm ja seinämävah-
vuus min. 2,5 mm, saumallisen
putken ulkohalkaisijamin. 45 mm
ja seinämänvahvuus 3,2 mm

—- suojakaaren kiinnitykset Auto-
urheilun sääntökiljan mukaiset

— diagonaalituki suositeltava (voi
olla inoitettava)

— seinämänvahvuuden mittaamista
varten on ajajan puolelle 5 cm
korkeudelle lattiatasosta porat-
tava 6 mm reikä

— autosta voidaan katsastuksen ja
kilpailun ”ajaksi poistaa varsinai-
set takavalot, mutta siinä on kui-
tenkin oltava vapaasti sijoitetut,
taaksepäin näkyvät jarru- ja pe-
ruutusvalo.

Avoautoissa vaaditaan lisäksi:
— pakollinen suojakehikko
— Autourheilun sääntökiljan sivun

201 kuvan 8 mukainen kattoris-
tikko tai 2 mm vahvuinen teräs-
pelti sen paikalle asennettuna

— ovet tai oviputket pakolliset

Pick Up -autoissa vaaditaan lisäksi:
—1yhytohjaamoisissa autoissa on
suojakaari asennettava välittö-
mästi ohjaamon taakse, kiinnitet—
tävä runkoonjavarustettavataka-
tuilla

-- pitkäohjaamoisissa autoissa on
suojakaari sijoitettava ohjaamon
sisälle.
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3.1.3 Ryhmä 3
Edellisiin ryhmiin kuulumattomat,
rekisteröidyt tai rekisteröimättömät
maastoautot
Rajoitukset ja sallitut muutokset
— suojakehikko on pakollinen kai-

kissa autoissa
— renkaina autokäyttöön hyväksy—
tyt ilmakumirenkaat (AK:11
vahvistamin poikkeuksin)

— korin vaihto sallittu
— jarru- ja peruutusvalo pakolliset
— ohjauslaitteissa ei saa olla ylimää-

räisiä hitsaus- tai muitakaan sau-
moja

4.0 TULOSLASKENTA-
PERUSTEET

4.1.1 Virhepisteet
Jakson suorituksen aikana jakso-
tuomari tarkkailee suoritusta. Vir-
hepisteitä annetaan seuraavasti:
1. Ajoneuvon pysähtyminen 1 vp
2. Peruuttaminen ensimmäi-

sen kerran ......................... 2 vp
3. J okainen seuraava peruu-
tus samassa kohdassa ...... 5 vp

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

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

käyttö ................................ 20 vp
8. Jakson kierto, jakson vah-

vistettu maksimipiste—
määrä + .............................. 45 p

Autokunnalle sallitaan samassa jak-
sokohdassa kolme (3) y_ritystä, min-
kä jälkeen autokunta vinssataan tai
muulla vetoapuun rinnastettavalla
tavalla siirretäänko.kohdastaeteen-
päin. Kun näin tapahtuu, on auto—
kunnalta poistettava vinssaukseen
johtaneiden turhien yn'tysten tuot-
tamat virhepisteet. ja niiden sijaan
merkittävä 20 vp.
Yksittäisen vinssauksen pituuden

määrää jaksotuomari. Mikäli auto-
kunta vaatii pitemmän vinssauksen,
rinnastetaan se jakson kiertoon ja
siitä merkitään ao. virhepisteet.

Kilpailukohtaisesti on kullekin
jaksolle vahvistettava maksimivir-
hepistemäärä, jota enempää virhe-
pisteitä autokunnalle ei jaksolta
merkitä. J aksokohtaiseen maksimi-
virhepistemäärään lisätään 45 vp
jokaiselle autokunnalle, joka ei läh-
de ko. jaksolle tai vaatii pitempää
vinssausta tai vetoapua kuin jakso-
tuomari määrää.
4.1.2 Kilpailusuorituksen

hylkääminen
Autokunnan kilpailusuoritus hylä—
tään, mikali autokunta
1. Haittaa kanssakilpailijan ajoa
2. Laiminlyö turvavyön tai kypärän

käytön
3. Keskeyttää kilpailun.
5.0 KILPAILURADAT
Kilpailuradan tulee sisältää 3—10
jaksoa ja reitin kokonaispituuden
olla enintään 2 km. Yksittäisen jak-
son minimipituus on 7 rn. Rata on
merkittävä maastoon selvästi ja en"—

tyisesti On merkittävä jakson alka—
minen ja päättyminen sekä kierto-
tiet. Radan tulee mahdollisuuksien
mukaan sisältää laskuja, nousuja ja
kaltevuuksia, jotka eivät kuitenkaan
saisi ylittää 35 astetta. Maastossa
olevia ojia, uria, kannokkoa, louhik-
koa ja mahdollisia vesiesteitä tulee
hyödyntää.
J aksot on suunniteltava moni-

puolisiksi ja erityistä huomiota on
kiinnitettävä niiden tasapuolisuu-
teen eri kilpailijoille koko kilpailun
ajan. Radan suunnittelussa on huo—
mioitava turvallisuusnäkökohdat ja
minimoitava tarpeettomien kalusto-
vaurioiden riskit.

6.0 AUTOJ EN PAKOLLISET
VARUSTEET

Varusteluettelosta ilmenevät sekä
trial— että safarivarusteet

trial safari
Hinausköysi, vaijeri
tai ]jina, jonka on
kestettävä kiinni-
juuttuneen oman
auton vetäminen p p
Käsivalaisin — p

”_ "%

trial safari
Maastotunkki

' Lift — pgrillsiapglaukku

(autourheilukäyt—
töön hyväksytty) p p
Vinssi —- s/rp
Puunsuojaljina
vinssiautoissa — p
Työkäsineet p p
Saha (voi olla
moottorisaha) — p
Kypärä (autourhei-
lukäyttöön hyv.) p 3

Turvavyöt (safarissa
myös matkustajilla) p p
Lumiketjut s, jos

kutsussa
Kirves, jossa
teränsuoja k p
Vetopiste edessä
ja takana p p
Päävirtakytkin
ulkona ja ohjaa-
mossa
2 kg BI—C tai BI-E
sammutin p p
Turvakaari
ryhmässä 2 p —

Suojakehikko
ryhmässä 3 ja
avoautoissa —

LA-puhelin s/rp
Lapio (talvella
lumi-, kesällä
pistolapio) — p
p = pakollinen, s = suositeltava,
k = kielletty, rp = ryhmässä pakol-
linen (noin 10 autoa).

Ajoneuvossa mukana olevat va-
rusteet (sisällä ja ulkona) on kiinni—
tettävä hyvin.

6.2 Valot
Safarilla sallitaan normaalien tielij-
kenneasetuksen mukaisten valojen
lisäksi tarpeellinen määrä työvaloj a,
jotka on suunnattava valaisemaan
vain tarpeellinen työskentelyalue
auton ympän'llä. Valojen tarpeeton
vilkuttaminen on kielletty, eikä niitä
saa pitää kytkettyinä yleisillä teillä
ajettaessa.
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A NEVERENDING STORY
On amerikkaa, ja tarkoittaa päätty-
mätöntä tarinaa. Kirjana ja eloku-
vana se on paljon viehättävämpi
kuin off roadin järjestäytymisker-
tomuksena, mutta kun molemmat
ensinmainitut onjo tehty, jäi minulle
vain järjestäytymiskertomus.
Kun viimeksi tapasimme näissä

merkeissä, olivat viimeisimmät kaa-
meat mokat vasta utuisia pilviä sees-
teisessä taivaanrannassa, jame kaik—
ki kuvittelimme, että etukäteen jul-
kaistu tapahtumakalenteri ja paine-
tut säännöt ovat tuota pikaa käsillä
ja ratkaisevat kaikki kysymykset.
Nyt on kalenteri ja säännöt saatu,
todettu niiden olevan aivan istuma-
lihaksesta, kokoustettu Jyväskyläs-
sä, koulutettu Lahdessa ja lähetetty
kirjeitä isoille herroille, saatu tylyjä
vastauksia ja jälleen kerran kokous-
tettu valikoidulla porukalla, ja nyt
ovat sitten maailmankirjat sekaisin;
ensimmäiset kilpailut ovat tuota pi-
kaa ja tunnelma on kuin Moskovan
olympialaisia odotellessa (boikotti,
You remember?;AKK ryzn yväksymät vuoden
1992 Off Road lajisäännöt julkis-
tettiin käytännössä Jyväskylässä
18.1.1992 pidetyssä kokouksessa,
jossa ei tehty eikä ollut tarkoitus—
kaan tehdä päätöksiä säännöistä/
niiden muuttamisesta, vaan kuun-
nella mielipiteitä. Tämän piti olla
selvää kaikille osanottajille, vaikka
erityisesti roveristit olivat selvästi
latautuneet tilaisuuteen jopa niin,
että muutamilla purkuvaiheen ker-
rotaan kestäneen vuorokausia. Siltä
varalta, että joku ei vielä tietäisi,
mistä kenkä puristaa, kerron lyhyes-
ti, että ”suuri musta mies AKK:sta”
antoi Men'karvialla joulukuussa
1991 varomattoman lausunnon ke-
ra sääntöehdotusmonisteen saman-

kokoiselle ja vielä mustemmalle
michelle, joka luki paperit ja käy-
tännön miehenä kävi rälläkällä au-
tonsa kimppuun varmana Siitä, että
on käsittänyt rajoitukset oikein. Kun
näin ei sitten ollutkaan, on soppa
valmis; maassa on vaihtelevien tie-
tojen mukaan 2—8 autoa, joukossa
jopa Rangeja, joiden runkoa on mo-
ditioitu tavalla, jonka ryhmän 2
sääntö selkokielelle käännettynä
kieltää.
Järj estäytymistilanne tällä hetkel-

lä on sellainen, että Suomen Off
Road Liitto ry on rekisteröity 11.2.
1992 ja sen rekisteriin merkitty hal—

litus kokoontuu 6.5.1992 käsitel-
läkseen saapuneet yhdistysten jä-
senhakemukset (yhdistysjäseniähän
ovat näihin asti olleet vain Rover
Ystävät ry ja Suomen Off Road yh—

distys, mutta uusia jäsenyhdistyksiä
on tulossa puolen tusinaa), minkä
lisäksi lajia harrastamaan pääsee
tietysti liiton ohikin kuulumalla
johonkin yhdistykseen, joka on
AKK:n alaisuudessa jo muuta kaut-
ta. Mikäli liiton hallitus noudattaa
puheenjohtajansa eli minun suosi—

tusta, eroaa se kokonaisuudessaan
6.5.1992 päättäen samalla kutsua
lyhimmällä mahdollisella kutsuajal—
la koolle ylimääräisen liittokokouk-
sen suorittamaan uudet henkilöva-
linnat, jotta paperilla kaunis orga—
nisaatiomme edustaisi miehityksel—
tään laajentunutta jäsenkenttää. Pu-
heenjohtajana eroan joka tapauk-
sessa enkä missään olosuhteissa ole
käytettävissä tehtävään uudelleen
(eipä ole juuri pyydeltykään).
Ilmeisesti on käynyt niin, että mi-

nut on ansioni mukaan luokiteltu
”herroihin” siinä perisuomalaisessa
kaikille oikeudenmukaisessa kah—

tiajaossa, jossa kunnon ihmiset ei-

vät ole herroja, koska koko viime—
aikaisesta kentän (kunnon väen)
kuohunnasta en ole saanut suoraa
tietoa lainkaan, vaan pelkästään
mutkan kautta tyyliin ”oletsäkuul—
lut”, mihin olen totuudenmukaisesti
joutunut vastaamaan ”ettemmävi-
rallisestitiedämitään”. Tässä tilan-
teessa ei juurikaan lämmitä se tar-
jottu lohdutus, että on toki suurem-
piakion herroja (lue ”vielä tyhmem-
piä”) samassa veneessä. Kun en ole
tottunut kutsumatta menemään sul-
jettuihin tilaisuuksiin, olen perehty-
nyt Vallilan ammattikoulun kokouk-
seen 21.4.1992 vain pöytäkirjan
välityksellä. Kun näin on ja kun mi-
nulle on lehteä lähellä olevalta ta-
holta kerrottu, että varsinainen pa-
kina tuosta aiheesta on jo kirjoitet-
tu, en puutu asiaan enemmälti kuin
toivottamalla ristiretkelle onnea ja
muistuttamalla, että käytännössä
suurelta osin Rover Ystävistä koos-
tuneen porukan ristiretken kohtee-
na on asiantuntemattomaksi, välin-
pitämättömäksi ja luottamustanne
nauttimattomaksi todetun AKK:n
Off Road työryhmän lisäksi AKK:n
hallitus, joten puuhaa riittää. Kau-
den 1993 säännöthän sitten laatii—
kin 6.5.1992 valittavan Suomen
Off Road Liiton hallituksen nimit-
tämä sääntötyöryhmä, johon kaikki
asiantuntevat, välittävät ja toistensa
luottamusta nauttivat maastoajajat
ttmkevat sankoin joukoin heti sii-
hen tilaisuuden saatuaan.

Tämän luettuaan joku saattaa aja-
tella, että siinä lopen kyllästynyt
ihminen tyhjentää henkisen laski—

ämpärinsä kerralla. Yllätys, yllätys
— näin ajatteleva on aivan oikeassa.

Pekka Husgafvel

NOUSUKAUDEN ERIKOISTARJOUKSIA
- UNIPART-ROVER OSAT ERITYISEDULLISESTI
- MAAN PARHAAT TARVIKKEET
- ERIKOISTARJOUKSIA

P4-5 2,6-3L syl.ryhmä, uusi .................
Mäntäsrj 2300 SD-1 ..............................
Mäntäsrj 2,6L-90 + 30 ...........................
Rangen th. etuvetari, uusi ...................
Rangen 73-84 kesk.tas.pyör. ...............
SD-1 takaiskjousi srj KONI ..................
820 Ievypyöriä .......................................
827-820 16” alupyör. + renk. ...............
ym. ym. ym.'
uutta ja käytettyä

HYVIÄ AUTOJA
- 820 uusia ajamattomia sekä vähänajettuja
Helkaman Ieasing-palautumia

........ 2000,
— Uudet Discoverytja Ranget

........ soo,- _ Hyviä vaihtoautoia
________ 1200, — Projekteja kunnostettavaksi

........ 500,-

........ 2238;
' .

........
2001— mm Ky

........ 5000,-
Juvan teollisuuskatu 10, 02920 ESPOO
Puh. (90) 845 617



NYT SAAT ROVER 820:N
TODELLA EDULLISESTI.

SOITA JA KYSY!

Myymme varastossamme olevat uudet Rover 820 —mallit nyt todella

edullisesti. Uusien autoj en lisäksi löytyy muutamia käytettyjä Rovereita.

Myös niiden hinnat ovat eurotasolla. Soita ja kysy!

M
ROVER 800 SERIES

Maahantuoja: &] HELKAMA-AUTD av puh. 90-85 981 ROVER-piirimyyjät
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***
Ihmissyöjäisä ja -poika
kävelivät kadulla. Heitä
tulivastaanlaihahko nai—

nen. Poika sanoi toiveik—

iam—ah?” HELKAMA—AUTON
minman lam” VALTUUTETUT
tasi isä. Hetken kuluttua
bena tuna—m mma ROVER—PALVELUPISTEET
namen, jollom p01ka
”No, syödään tuo sitten!”
— ”Ei syödä tuotakaan, se
on liian lihava. Siitä saa
kolesterolia”, isä vastasi.
Vähäänaikaan einäkynyt
ketään, mutta sitten vas-
taan tuli nainen. Ei liian
laiha, ei liian lihava, kai—

kinpuolin hyvän näköi—

nen. ”No tuo ainakin syö-
dään” huusi poika. ”Ei me
syödä. Tämä viedään ko—

tiin ja syödään äiti”, vas-
tasi isä hiljaa.

JAARATA-
AJOT

Maastoajoista ja niiden
tuloksista on lehdessäm-

MAALISKU U

me ollut hyvää tarjontaa. /
1/91

Niinpä vastapainoksi on
kiva lukea, että jäsenem-
me ovat kilpailleet hen-
kilö-Rovereillakin.
292,92mmRace HELKAMA-AUTD av

Finland järjesti jäärata- "nu”
ajot. Sprint-kilåauluisa LAUTAMIEHENTIE 3, 02770 ESPOO
ajettiin ajanoto a y si
auto kerrallaan seisovalla PUH- (90) 85 981

lähdöllä kaksi kierrosta.
Yhteisajan perusteella
saatiin tulosluetteloksi
1) Koski, Mazda RX, .253,25; 2) Pietilä, Rover As] IS a ROVER3500, 300,17; sekä 3) J
Hersti, Corvette, 302,02.
111113 Lulkkonen a101 Tl' Tiedän että AVIS—autovuokraamo ja Helkama-Auto Oy ovat saman
ägg?;lwånäägäi katon alla mutta oli silti yllätys löytää oheinen Helkama—Auto Oyzn

Hyvä Markku! ROVER-mainos autovuokraamon MITSUBISHI henkilöautosta.

64/HGK



DIN BIL

AR VARDEFULL"
BARA OM DEN Al?

FÖRSAKRAD
Kol/o också att hemmet,
trit/dshuset och båten
är riktigt försäkrade.

Försäkringsbolaget& Svensk- Finland
Försökringsbologet med personlig service
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huolto

xx)

R 0 V E R 80 ja 100 H U 0 L T 0 K A A V I 0

Johdannossa mainitut ilmaiset huollot tulee suorituttaa huoltokor-
Jaanallamme ensimmäisen 1.000 kmzn ja 2.500 kmxn jälkeen.

5 5 s 5
o ovn- s1- 5252525

Kohde te vu Suoritua 8 38 38 38
N:o N:o QEOHOEO.

v— NN ON Lh

Pyörät ja Tarkista renkaiden paine ........................... X
renkaat 2,10 25 Suorita pyörien ristiinvaihto ja etupyörien tass-

painon tarkistus ................................... X
51 Tarkasta etupyörien ohjauskulmat ................... X

Moottori 13 27 Tarkista moottorin öljymäärä ....................... X
Vaihda öljy ........................................ X

17 _28 Puhdista ja öljyä huohotinsiivilä .................. X
Vaihda ulkopuolisen öljynsuodattimen elementti ..... X

14 Tarkista ja tarvittaessa vaihda sytytystulpat ...... X

15 29 Tarkista venttiilien välys ......................... X

Vaihteisto 6 50 T&rkista öljyn määrä ............................... X
Vaihda öljy ........................................ X

Taka-akselisto 9 51 Tarkista vetopyörästön öljymäärä ................... X
Vaihda vetopyörästön öljy .......................... X

Ohjausvaihde ja 5 1 Tarkista öljyn määrä ............................... X
vivuston kuula- 5 Totea ohjausvivuston nivelien kumisuojusten kunto .. X
nivelet
Etujousitus 4 52 Täytä olkatapin laakeritilat öljyllä ............... X

Etunavat 2 Tarkista, ettei etunavan laakereista esiinny vuotoja X3 Pura etupyörän laakerit, tarkista niiden kunto, voi-
tele ne uudestaan sekä säädä pyörän Oikea aksiaali—
välys ..............................................

Nivelakselit 7 32 Voitele liukunivelet ja murrosnivelet ............. X
8 Tarkista kiinnityspulttien kireys .................. X

Virranjakaja 16 Voitele ............................................ X
55 Tarkista katkojan kärkiväli x

Polttcneste— 1 54 Tyhjennä, puhdista ja täytä uudelleen ilmanpuhdistin X

järjestelmä 56 Puhdista sakkakuppi ................................ X
Puhdista kaasuttimessa oleva tuloputken suodatin ... X

55 Irrota polttonestepumppu, puhdista tai uusi kärjet,tarkasta kalvo sekä säädä pumppu. Kiinnitä pumppu
paikoilleen ........................................ X

Akku 11 58 Tarkista akun nestemäärä ........................... X

Generaattori 58 Voitele ............................................ X

Anton runko 18 59 Tarkista rungon ja kurasuojien kiinn.pu1tt. kireys . X

Jäähdytysjär— 12 14 Tarkista nesteen määrä ............................. X

jestelmä 59 Tarkista ja säädä tuuletinhihnan kireys ............ X

Jarrut ja 40 Tarkista jarrunesteen määrä pääsäiliössä ........... X

kytkin. Puhdista jarrutehostimen ilmanpuhdistimen suodatin . X

Irrota takajarrurummut Ja avaa käsijarrukiilat, jet—,
ka. Puhdistetaan ja. voidellam ..ouooooooo-oooonulooo X

40 Säädä takapyörien jarrukengät ...................... X
1 Säädä käsi'arru .................................... XJ

42 Tarkista ja säädä kytkinpolkimen vapaa liike ....... X

Yleistä Voitele kaikki öljyvoitelua tarvitsevat kohdat, kuten
kaasupolkimen vivusto, käsijarruvivusto, ovien lukot
ja saranat jne. Tarkista såhköjohtimien kunto sekä
jarruletkujen kunto Ja teten, että ne ovat kunnolla
kiinni, eikä vuotoja esiinny o...-oonooooooooocoooo. X

Jousitua 19 42 Tarkista takajousien U-pulttien kireys ............. X

Päävalot 42 Tarkista lamppujen suuntaua ................-....... X

Lamput 42 Tarkiata, että kaikki lanput toimivat .............. X

1) Joka kolmannen 15.000 knzn huollon yhteydessä, siis Joke 45.000 knsn jälkeen.



ROVCI'YStäVä — 15

ROMULUS

Lyhennetty pyrstö
Syvällä meidän suomalaisten sie-
lussa on herrainpelko ja esivallan
säännösten noudattamisen tärkeys.
Myös muotoseikat ovat tärkeitä.
Silloin kun ryhdytään johonkin asi-
aan, niin yritetään todella perusteel-
lisesti. Pidetään kokouksia, pääte—
tään asioista ja kuunnellaan kansan
syviä livejä jotta tehtäisiin oikeita
päätöksiä.
Mutta miten toimiikaan suom-

alainen jäijestelmä. Se tuottaa odot-
tamattomia tuloksia, fantastisia saa-
vutuksia mitä ei ole koskaan aikai-
semmin edes tullut mieleen. T iedät-
tekö mikä kirahvi on? Se on komi-
tean näkemys hevosesta.

Näin kävi mutapainijoiden pyrs-
tönlyhennyshommassa. Pidettiin
kokouksia. Kansan syvät rivit saivat
äänensä kuuluville. Rohkeat edus-
tajat puhuivat ja kansa nyökkäili.
Tehtiin päätös, että sääntöihin tulee
lyhennystä salliva kohta. Ja edus-
miehet toimivat. Sääntöjenkirjoitta-
jat kinoittivat tyypilliset säännöt,
jotka olivat niin monimutkaisesti
kiljoitetut, että tarvittiin tulkitsija.
Ja tulkki päätti, että sanoma onkin
toisenlainen — pyrstönlyhennyksiä
ei sallita. Kirahvi oli syntynyt.
Eli tyypillinen Pula-Ahon suo-

malainen päätöksentekoprosessi.
Kansa haluaa yhtä, valitsevat edus-
miehensä, jotka haluavat toista, ja
päätökset lyövät kansaa lyttyyn.
Miksi meillä pitää olla näin bysantti—
lais-tsaristinen perinne päätöksen—
teossa?

UTE"numuuus

Kevättä rinnassa
Vaikkakin kevät on vähintään kuu-
kauden myöhässä on sen vaikutus
jo alkanut tuntua. Olen sillä silmällä
katsonut SD lztäni ja kesän suunni-
tehnat alkavat valmistua. Tänä
vuonna hankin taatusti kaikki osat
ajoissa, teen kunnon suunnitelmat,
ja teen työt ajoissa. Jotta en taas
syksyllä olisi samassa tilanteessa
kuin viime vuonna, jolloin ainakin
puolet jäi tekemättä. Lupaan ja van—
non. Tehkää te samoin.

Vaikuttaa muuten siltä, että lama
vihdoinkin olisi väistymässä. Valoa
näkyy tunnelin päässä. Nyt riippuu
meistä millä vauhdilla mennään tun-
nelin päähän. T01ju lama, hanki har-
rasteauto, hanki osia, osta työtä.
Vain silloin kun raha liikkuu pääsee
yhteiskunta eteenpäin. Lama on
mieliala — pois varjoista valoon!

Isoveli näkee
Isoveli valvoo ykköstiellä tolppien
muodossa. Kamera on salakavalasti
jossain pylväässä — muut ovat tyh-
jillään. Turun ja Helsingin välisessä
liikenteessä on alkanut näkyä uusi
muoti — lippalakki vedetty silmille,
Gorban maski naaman edessä, nu—
merokilpi savessa ja Roverin merkki
vajhdettu Volgaan. Olemme silmän—
palvelijoita. Ja varsinkin liikentees-
sä. Olen sitä mieltä että valvoa pitää
javalvoa saa. Myös ajotapojajavaik-
ka siviiliautossa. Mutta kiinteä yksi-
silmäinen tolppa tienvarressa ei ole
hyvä ratkaisu. Paikka tiedetään ja
ajetaan sen mukaan —- yllätykselli-
syys valvonnassa on valtti.
Sitä mieltä on ROMULUS

MARKKINAT
MYYDÄÄN

FAIRY HUSKY SÄHKÖVINSSI
3600 kg Rangen sovitusosilla (sopii
myös Lantikkaan). P. 915-52 070
Nalle Arnold-Larsen.

ROVER 3500 S -73 puna/musta,
hieno. Puh. kotiin 339 662, työ
321 511 Tapio Wiik.

Myydään käytetyt ROVER VDP:n
4 kpl 14” ALUVANTEET. Puh. ilt.
90—876 7324.

RANGE ROVER -77, V8 kärjetön
sytytys. 31” MUT + aluvanteet HD
+ Rancho, karjapuskuri, lampun-
suojat, siisti. Hp. 20.000,—. Puh.
90-455 3133TomiKauramäki.Jätä
soittopyyntö.

ROVER PSB SALON. ”Projektia”
etsiville täysin mielenkiinnoton koh—

de. Niille, jotka etsivät vakavissaan
liikenteeseen sopivaa autoa yhteys-
tiedot alla:
Kari Tossavainen, p. 915—173 178,
915-173 043 (ilt.)

ROVER 3500 SDI -79. Valkoinen,
siisti, katsastettu -92. Puh. iltaisin
971 - 123 375.

OSTETAAN
ROVER 75 -56 takakontin verhoi-
lut, ruskeat lattiamatot, työkalu-
taljotin ym. osat kiinnostavat, myös
varaosa-auto. Jarkko Vaihia, puh.
90—276 8809, 90-468 2971.
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