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Hyvät Rover Ystävät
,

Lämpimän kevään ja sateisen kesän jälkeen on nyt syksyn aika ja toi-
von, että voimme harrastaa autojamme ja niihin liittyvää toimintaa
tapaamisissa ja kerholehdessä.

Näin huonoina aikoina on ilahduttavaa todeta, että Rover—harrastus
ei ole tästä kärsinyt. J äseniä on vielä yli 350 ja monet heistä ovat varsin
aktiivisia sekä tapaamisten että lehden suhteen, ja uudet naamat toivo—

tetaan tervetulleiksi.
Nyt näyttää siltä, että yhteiset tapaamiset olisivat suosiossa. Esi-

merkiksi Brittiauto—päivillä oli yhteensä noin 100 autoa, joista 23 oli
Rovereita, eikä sade juuri näyttänyt haittaavan.

Myös Rover auto on pärjännyt hyvin näinä taloudellisesti huonoi-
na aikoina ja on kasvattanut myyntiä maailmalla. Mutta ostetaanko
uusia Rovereita Suomessa ja saako uusia Rovereita Suomesta?

Nyt uuden jäsenluettelon ilmestyttyä moni varmaan sanoo: Taas
on minun auto—/osoitetiedot ihan päin mäntyä! Siis ilmoitathan oikeat
tietosi nyt samantien, etteivät jäisi taas, mieluiten kiijeitse.

P.S. Toivotamme menestystä Offille uusissa tiloissa!

wonLo cAn SALES FOREGAST (ooos) . %—%%1992 1993 1994 1995 1996 /WORLD TOTAL 34.050 33.015 34.603 36.461 36.521 Stefan Kraatz
West Europe total 13.494 11.324 11.656 12.459. 13.369
Germany 3.929 3.063 3.001 3.128 3.310,
Italy 2.374 1 .666 1 ,795 1 .932 2.052
France 2.105 1.776 1.889 1.965 2.114
UK 1.593 1.768 1.889 2.061 2.187
Spain 979 720 812 925 1.0521
East Europe" ' 1.220 1.186 1.316 1.472 1.630
North America total 9.161 9.550 10.136 10.134 10.423
US 8.383 8.790 9.242 9.124 9.378
Japan 4.454 4.192 4.291 4.459 4.617
Asla Pacific totalt 2.449 3.015 3.390 3.753 4.052
South Korea 630 929 1.016 1.098 1.118
China 321 469 520 576 726

_
,

Thailand 121 245 368 485 542 1 d...... ...... ..... ..... .,... .,... .,... .,... Roverln puo en vuo en
t t. 1. .. .. t .

WORLD CAR PRODUCTION FOREGAST (0008) au O 3 3 n ] lsaan yl
1992 1993 1994 1995 1996 Rover Groupin auto- Rover oli ainoa suuris-

WORLD TOTAL ("at). 34549 33537 . 35.263 36.961 39.116 myyntl kasvorJaparussa ta autovaimistajista, jon-
Weet Europe total 13.316 11.395 11.113 12.632 13.111 44 prosenttla Ja kalkkl- ka myyntl kaSVOi EWOO-
Germany 4.563 3.736 3.690 3.794 4.046 aan 13 prosenttia ensim- passa. Sinne se myi viisi
France 3.325 2.859 2.369 3.037» 3.251 mäisellä vuosipuoliskol- prosenttia enemmän
Spain 1.790 1.531 1.645 1.845 1.968 la. Kotimaassaan Britan- kuin viime vuonna sa-lta'y 3476 1555 1313 11451 1587 niassa Rover myi lähes maan aikaan. JapanissaUK 1291 ”28 1-524 ”335 1301 120 000 autoa eli 14 pro- kappalemääräinenEast Europe" 1.470 1.590 1.920 2.200 2.420 - - - - - .. . ..
North America total 6957 7 4.97 7827 7961 6106 senttia paremmm kum myynti on Vlela pienta,, , . , , . . . . . .

us 5.931 6.152 6.562 6.712 6.810 "1051 Sltten: V'e'm Y?" mun?..kasvua 0" mms"
Japan . 9,378 8.753 8,873 8,987 && 12 .Rrosenttla enemman. se, Sllla Honda On päät-
Mla pacmc totalt 2.249 2'755 3325 3353 4334 British Aerospacen tanyt markkmoida siellä
South Korea 1.242 1.456 1.751 1.909 2.065 omistama yritys myi Land Rover Discover -
China 171 263 369 487 646 . puolossa vuodessa yh- mallia.
Thailand 104- 220 309 375 449 teensä 202 100 autoa. (KL Lontoo)Latin America total 1.614 2.161 2.221 2.292 2.420
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KERHOSOPPI
LEHDET
1. 1 /8 1

2. 2/8 1

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
1 1. 1/ 84 loppuunmyyty
12. 2/84 7 kpl
13. 3/84
1 4. 4/84
1 5. 1/85
1 6. 2/8 5
17.—18. 3—4/85
1 9. 1/86
20. 2/86
2 1. 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
3 1. 1 /90
32. 2/90
33. 3/90
34. 1/9 1

35. 2/91
36. 3/91
37. 1/92
38. 2/92
39. 3/92
40. 1/93
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

d) ROVER YSTÄVÄT
lasin sisäpuolinen tarra

VAUNUMERKIT
Loppuunmyyty.

KANGASMERKIT
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 va-aleanharmaalla poh—

jalla. Viiri on kiinnitetty kromattuun
tankoon, joka seisoo marmorijalus—
talla.

Voit tilata viirin hintaan 100,-/kpl.

HUOM!
Nyt kaikki kirjoittamaan seuraavan

lehden materiaalia.

JÄSENASIAA
Liittyminen tapahtuu parhaiten maksamalla
jäsenmaksu liittymismaksuineen yhdistyksen
tilille KOP-Espoo-Juvanmalmi 143040—306 1.

Vuonna 1993 maksaa uusi jäsen mk 150,-
tai vaihtoehtoisesti ainaisjäsenmaksun mk
1000,-. Muista tekstata nimesi ja osoitteesi,
ettet jää tulkintavajkeuksien johdosta pois
postituslistaltamme! Saat myöhemmin jäsen-
lomakkeen täytettäväksesL Lähettämällä
maksulomakkeen kopion varapuheenjohtaja
Raimo Kinnaslammelle varmistat että pääset
postituslistalle ja vältät pankkien viiveet ja
sekaannukset.

Osoitteenmuutos. Huolehdithan, että tietosi
ovat ajantasalla. Kätevimmin ilmoitat muu-
toksista postista ilmaiseksi saatavilla korteilla.

Mikäli haluat liittyä Suomen Offroad liit—

toon pyydä maksulomake. Ennen vuotta
1993 maksaneiden ei tarvitse maksaa SORL
jäsenmaksua vuonna 1993.

Helsingissä Off Road Centerissä
Läkkisepäntie 22,

josta lähtö Lontoon—bussi ajelulle
klo 13.00, kesto n. 1 tunti.

Tämän jälkeen filminäytös, jossa on
varmasti mielenkiintoista automateriaalia.

Kahvitarjoilu.

Bussiajelu Aikuiset
Lapset

15,-
5,-
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RUOTSISSA ON HALPAA JA TIET OVAT HYVIÄ
eli EUROLINK/SYENSK LAND-ROVER KLUBB

TRAFF 1 ÅRE 1993
Olin joskus nuoruudessani luvan-
nut etten koskaan tule Viettämään
lomaani Ruotsissa ja niinpä vain
havaitsin heinäkuun lopussa oleva—
ni matkalla Åreen Ruotsin Land—
Rover kerhon järjestämään Viikon
pituiseen tapahtumaan.

Association of Rover Clubs
Eurolink on löyhä organisaatio,
jonka tarkoituksena on olla yhdys-
järjestö eri eurooppalaisten Rover-
kerhojen Välillä. Päätavoitteena on
saada mahdollisimman moni Ro-
ver—kerho osallistumaan Land-Ro—
verin 50-vuotisjuhliin 1998. Euro-
link perustettiin lähinnä ARC (As—
sociation of Rover Clubs) rinnalle,
koska Eurolinkin perustamisen ai-
koina ARC toiminta ei ollut kovin—
kaan aktiivista. Nykyisin ARC:n
toiminta on aktivoitunut paljonkin,
mutta ARC:tä kritisoidaan siitä
että kaikki on hyvin niin kauan kun
olet britti ja valkoinen.

(F)]nlandsvägen
Matka Åreen kävi Finnmarkenin
kautta ja täytyy sanoa, että karum-
paa suomalaisten asuttamaa seutua
kuin Finnmark saa etsiä. Todellista
auton hajottamismaastoa. Matka—
vauhti pidettiin kohtuullisena, kos—
ka bensa-Rangen tankkaus 8 kruu-
nun litrahinnalla ei ole kiitollista
puuhaa. Kahvitauotkin (niissä tuiki-
harvinaisissa huoltamo—kahviloissa)
Vähenivät kummasti kun kahviku-
pin hinta oli 12 kruunua.

Edukasta majoitusta
reen saavuimme lauantaina eli

meillä oli kaksi päivää aikaa pyöriä
alueella omin nokkinemme ennen—
kuin tapahtuma käynnistyi maa—
nantaina. Etukäteen varattu apart—
ment oli kyllä positiivinen yllätys,
875 kruunua Viikko ja ”kämppä”
oli isompi kuin nykyinen kaksiom-
me sisältäen jopa oman saunan.
Ruotsalaismallisesta TYLO-sau—
nasta löytyi jopa 7 kiuaskiveä.
Ruotsalaiset vielä ihmettelevät
miksi vastuksia menee niin pirusti.

Hummel = Himmel (?)
Maanantaina oli ns. kokoontumis-
päivä ja autoja alkoikin tulla Åren
leirintäalueelle pitkin päivää. Suu-
rin osa ulkomaalaisista autoista

Bilmontör Myllylä med problem i avgasrör? Vai väsyttikö vain?

tuli Trondheimista missä oli Viikon-
loppuna ollut Norjan Land—Rover
kerhon tapaaminen. Autoja saapui
loppujen lopuksi Portugalista, Ita-
liasta, Englannista, Saksasta, Hol—

lannista, Tanskasta, Norjasta, Ruot-
sista (tietty) ja Suomen Oulusta
Aho—Takkula parivaljakko. Ensim-
mäinen päivä meni tutustuessa mm.
ruotsalaisiin, joista löytyi myös
”omituisia höpöttäjiä”. Illan päät-
teeksi oli petanque-peli Suomi-—
Ruotsi ja Suomi tietysti voitti. Suo—

malaisten viinapää on sittenkin ko-
vempi kuin ruotsalaisten. Keski—
pisteenä olleessa saamelaisteltassa
myytiin evästä ja tietysti Åren oman
panimon Hummel-olutta (ihan hy—

vää lageria). Hintataso oli alhai—
sempi kuin kaupoissa ja esim. olut
pari kruunua halvempaa kuin sys-
tembolagetissa. Oulun pojat olivat
tarkistaneet asian jo heti saapumis—
päivänä.

Turistina Åressa
Tiistaina oli ensimmäinen safari
Huså—Kjoland. Safarille lähti noin
parikymmentä autoa. Oululaiset
menivät sillä aikaa etsimään kun-
nollista pizzeriaa Trondheimista.
Safarin päätepisteessä oli ruokailu
(kaljupäiset kahvit kaatosateessa)
ja me menimme sillä aikaa tietysti
narraamaan ruotsalaisia taimenia.
Safareiden reitit olivat kaikki siis-
tisti ajettavia, koska kenelläkään ei
ollut tarkoitusta rikkoa au—

toa. Safareista olisi periaatteessa
joutunut maksamaan 150 kruunua/
autokunta, mutta loppujen lopuksi
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Etualalla norjalainen ruumisauto.

maksu perittiin vain keskiviikon sa-
farista Njarka—Tännforsen. Njar-
kassa tutustuimme Ruotsin eteläi—

simpään saamelaisyhteisöön. Pai—

kanpäällä oli mahdollisuus harjoi—
tella mm. suopungin heittoa. Tänn-
forsen on puolestaan Ruotsin suu—

rin koski, suora pudotus alaspäin
38 metriä. Vettä virtaa putouksen
läpi 7000 kuutiota minuutissa.
Suomessa samanlainen koski olisi
varmaan valjastettu many, many,
many years ago.

Korkeanpaikan leiri
Torstaina oli ajo Åreskutanin hui—

pun puoliväliin n. 800 metrin kor-
keuteen. Perillä olisi voinut harjoi't-
taa vuoristokiipeilyä (oppaan seu—

rassa). Oulun poikien kanssa lai—

toimme trangian porisemaan ja
keitimme teet. Ruotsissa on erittäin
vaikeaa saada ajolupa maastoon
(pitää anoa paikalliselta lääninhal—
litukselta) ja niinpä mekään emme
saaneet lupaa ajaa Åreskutanin
huipulle (1420 meter över havet).
Åreskutanille pääsi mm. kabiini-
hisseillä, jonka yläasemalta oli vie-
lä reipas puolen tunnin kävely hui-
pulle.

Funny Trial
Torstai—iltana oli vuorossa englan-
tilaisten järjestämä fun-trial. Pätkät
olivat erityisen kapeita. Oululaiset
kertoivat, että reittimerkit laitet-
tiin kahtapuolta Defenderiä ja sit-
ten kun auto oli ajettu pOis merk-
kien välistä tikkuja siirrettiin vielä
vähän lähemmäs toisiaan. Pätkiä
oli kaiken kaikkiaan kuusi, joista
viides peruutettiin. Pätkältä oli
jouduttu vinssaamaan viisi ensim-
mäisenä mennyttä lantikan linja-

autoa pois ja linja-autot olivat sit—

ten nostaneet mudan seasta kaikki
kivet pinnalle. Järjestäjien estelyis—
tä huolimatta italialaiset halusivat
kokeilla Discoveryllä ja pojat tuli-
vat sikana happea-tekniikalla hur—

jasti pomppien ja ryskyen groton
puhtaasti (italialaiset painoivat
kaasun pohjaan jo alamäessä). Kuu—
des pätkä oli yllättävin, sillä kus—

kille laitettiin side silmille ja reitti
piti ajaa apukuskin neuvojen mu-
kaan. Allekirjoittaneen voitonmah—
dollisuudet nousivat pystyyn tikun
muodossa keskelle Rangen keulaa.
Fun-trialin voitto tuli kuitenkin
jaetusti Suomeen ja Ouluun yhdes-
sä italialais-autokunnan kanssa.
Tosin meille järjestäjät huomautti—
vat yhteispelistä, mutta tärkeintä-
hän oli että Team Finlandian toi-

Land-Rover Agriculture Model.

nen autokunta saavutti kunniak—
kaan ykkössijan. Italialaisten men-
taliteettia kuvasti myös se, että po—

jat olivat ehtineet hävittää toisesta
Discosta konepellin (poimivat sen
kyllä kyytiin) ja takoivat sen sitten
hirvittävän viinjmäärän voimalla
suhteellisen siististi takaisin pai—

koilleen.

Kodassa kuultua
Perjantaina oli varsinainen Euro-
link/ARC kokous. Kokouksesta ei
tässä sen enempää koska siinä kes—

kustellut asiat selviävät jutun jat-
kona olevasta pöytäkirjasta (vapaa
käännös). Kokouksessa tuli hyvin
esille nykyisen ARC toiminnan
brittikeskeisyys ja esimerkkinä
mainittiin mm. LRO:ssa oleva ker-
holista, jossa on pelkästään englan—
tilaisia kerhoja.

Kulttuuria ja urheilua
Perjantai—iltana oli lopuksi vuoros—
sa näytelmä Viikinkiajalta ”Viking-
ablot”, jonka yhteydessä teuraste—
tun sian verellä suojattiin pahoilta
hengiltä itse tapahtuma, saamelais—
teltta ja pääjäljestäjän Kjell Edvin—

gerin Land—Rover. Herätimme taas
kyllä hilpeyttä, sillä illanistujaisissa
ruotsalaisten pihvien (valehtele—
matta puoli metriä kanttiinsa) si-

jaan pidimme lättykestit. Loppu—
ilta meni annettaessa auton raken-
teluohjeita kuuroille norjalaisille.
Hyvinhän se onnistui usean AS ar-
kin voimalla ja hirvittävällä huito-
misella, jossa varsinkin Takkula
näytti piilevät kykynsä. Norjassa
*autoa saa muuten korottaa ilman
sen ihmeempiä paperisotia 33 sent-
tiä. No, asuvathan he aika vuoris—

toisessa maassa.
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Viikon veikkausrivi
(pieleen meni)
Lauantaina oli vuorossa autosuun—
nistuskilpailu ja rasteilla oli sitten
kysymyksiä, joihin piti vastata ky—

kyjensä mukaan. Jo ensimmäisellä
rastilla tuli Tossavaisen Karia ikävä
ja kiroilin mielessäni etten ottanut
Karin puhelinnumeroa mukaan.
Olisi voinut soittaa ja kysyä vasta—
uksia. Tässäpä muutama kysymys
malliksi.

1. Minä vuosina Land—Rover Se—

ries I 107” on valmustettu?
2. Minerva, Tempo ja Santana

ovat lisenssillä valmistettuja Land—
Rovereita. Missä kaupungissa val—

mistettiin Tempoa?
3. Kuka on tunnetuin 6—pyöräis—

ten Range—Rovereiden valmistaja?
4. Minä vuonna Land—Roverissa

ensiesiteltiin V8—moottori?
Kysymyksiä ja rasteja oli kaiken

kaikkiaan 12 ja vain yksi ruotsalai-
nen tietoniekka pystyi selvittämään
kysymykset puhtaasti.

Team Finlandian jaettu 1. sija Fun-trialissa.

Svensk Land Rover Klubb
Lauantaina kerättiin myös kaikki
autot ryhmäkuvaan, ja vaikka auto—
määrä ei nyt niin hirvittävä ollut,
n. 60 autoa, niiden mahduttaminen
samaan kuvaan oli problemaattista.
Sääli, että Oulun pojat lähtivät pai-
namaan kohti Sundsvallia aamulla.
Lauantai—iltapäivänä oli puoles—
taan Ruotsin Land-Rover kerhon
kokous. Ruotsissa on kaksi eri Ro—

ver—kerhoa. Suurempi niistä Svensk
Land—Rover Klubben, 350 maksa—

vaa jäsentä. Kerho on tarkoitettu
Land-Rover ja Range-Rover omis-
tajille. Ja toinen kerho on n. 200—

jäseninen Svensk Rover Klubben,
joka on puolestaan tarkoitettu Sa—

loon—mallien omistajille. Suomen
tilanne, jossa kaikki Roverit kuu—
luvat yhden kerhon alle vaikutti
muissa maissa aika harvinaiselta ja
herätti myös kysymyksiä voiko ko.
yhdistelmä toimia, johon vastasin
varovaisen myöntävästi. Ainakin
Ruotsin kerhot elävät toisistaan
tietämätöntä elämää ja Suomen kal-
taisia yhteistapaamisia ei kukaan

HJÄLP!!! Tack för familien Lundkvist vi fortsätter. . . paikalla olijoista muistanut.
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Sitkeys palkitaan
Lauantaina oli myös palkintojen
jako. Ensin jaettiin pystit kunkin
maan edustajalle ja ainoana Suo—

men edustajana kävin pokkaamas-
sa hienon lasipystin. Seuraavaksi
palkittiin Fun—trialin voittajat ja kä-
Vin hakemassa Oulun poikien pal-
kinnon (pahkavasu). Suunnistuskil—
pailun kuusi ensimmäistä palkittiin
seuraavaksi. Merkillepantavaa oli,
että vaikka paikalla oli englantilai—
sia niin ensimmäinen englantilai-
nen sijoittui vasta kolmanneksi.
Tämän jälkeen ojensin järjestäjille
Rover—kerhon viirin, jonka olin

saanut Stefan Kraatzilta ennen
matkalle lähtöä. Kiitospuheessani
_toivotin osanottajat tervetulleiksi
ajamaan Suomen safareita. Puhe
sai heti vastakaikua ja niinpä sain
nipun osoitteita ja faxinumeroita
Ruotsista, Norjasta ja Englannista.

Puolalainen Tyreweld!?
Lauantaina oli lopuksi yhteisillal—
linen, jonka jälkeen suuntasimrne
keulan kohti Tukholmaa ehtiäk-
semme sunnuntaiaamun lauttaan
Turkuun. Paluumatkalle mahtui
vielä yhden autokunnan eli puola—
laisten auttaminen keskellä ei mi-

tään ja tietysti keskellä yötä. Sa—

malla tuli tutustuttua todella eri—

koiseen renkaanpaikkaukseen (ren—

kaan paikkaamiseen pihtien ja kor—

kin avulla). Koko viikko oli mennyt
liiankin nopeasti, sillä tuollaisessa
porukassa kyllä viihtyi. Katse tä-
hyää jo tätä kirjoittaessa ARC ta-
pahtumaan toukokuussa 1994 Eng—
lannissa ja ainakin kaksi autokun—
taa Suomesta ko. reissulle on läh—

dössä. ÅSaapahan kesälomasarja
”Myllis maailmalla” yleisön pyyn-
nöstä huolimatta jatkoa.

Ari Myllylä

EUROLINK/ARC -KOKOUS ÅRESSA 6.8.1993
Ruotsin Åressa järjestettiin Euro-
link—kokous, johon osallistuivat pai—

kalla olleet Euroopan Rover-ker—
hot. Se oli jatkoa Norjassa, Hunde—
fossenissa 1990 pidettyyn kokouk—
seen. Hundefossenissa keskusteltiin
kansainvälisen Rover—yhdistyksen
perustamisesta.
Ensimmäinen Eurolink—kokous

pidettiin Italiassa vuonna 1988.
Tarkoituksena on kokoontua eri
Euroopan maissa. 1998 on tärkeä
vuosi Rover ystäville, koska Land—
Rover silloin täyttää 50 vuotta.
Åreen saapui osallistujia Itali-

asta, Portugalista, Suomesta, Eng-
lannista, Saksasta, Norjasta, Tans—

kasta, Hollannista ja Ruotsista.
Kokouksessa tarkasteltiin ARC:n

taVoitteita ja ARC:n toiminnan
parantamista.
Tavoitteet ovat:
A. Luoda kiinnostusta ja innos-

tusta Rover toimintaan ja aikaan-
saada kansainvälistä kerhotoimin—
taa.

B. Parantaa yhteishenkeä Rover
omistajien kesken (yhteishenkeä
yli valtion rajojen matkustaessa).

C. Järjestää kansainvälisiä ker—

hokokouksia (josta mm. Eurolink—
kokoukset ovat hyvänä esimerk—
kinä.
D. Perustaa yhtenäisiä kansain-

välisiä off—road kilpailusääntöjä. -
Osallistujat Åren kokouksessa piti—

vät tätä tavoitetta vaikeana toteut—

taa, koska eri maissa on jo kansal-

lisia kilpailusääntöjä.
E. Tarjota teknistä tietoa, yleis—

apua ja informaatiota varaosista
Rover ystäville. Åressa kiiteltiin
Suomessa ja Saksassa käytössä ole—

vaa Help booklet -systeemiä.
F. Tarjota jokaiselle kerhonjäse—

nelle kustakin Euroopan maasta
yhteyshenkilön tiedot.
G. Saada kerhon jäsenet tuo—

maan esille omia näkemyksiä ja
mielipiteitä ARC:n tulevasta toi—

minnasta.

Kommentteja tavoitteista pyyde—
tään lähettämään osoitteeseen:
Peter Knoblock
Leppälinnunrinne 5 B 11
02620 Espoo

Itänaapurit
jonottavat
uutta
Roveria.
(Kuvassa
olevat
ajoneuvot
eivät liene
Rovereita).
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SYKSYN SEKASALAATTIA
Vuosien saatossa asiat muuttuvat.
Lehtemme ensimmäisestä nume-
rosta alkaen kirjoitin tekstiä niin,
että kynä savusi. Parin viime vuo—

den aikana tahti on kuitenkin laan—

nut ja tänä vuonna puheenjohtaja
on jo joutunut muistuttarnaan, että
se Vähäinenkin palstan täyte, jonka
lupasin, on myöhässä. Toisaalta,
menneen vuosikymmenen aikana
parhaat ideat ovat jo osaltani tul—

leet käytettyä ja on aivan oikein
olettaa, että uudet tuoreet ”runoi—

lijat” asettuvat jo vuorostaan kir-
joituskoneen ääreen.
Yhtä kaikki, tämä vuosi on men—

nyt Rover harrastukseni osalta ou-
dosti, paitsi kirjoittamiselle, Rove-
reillekaan ei ole riittänyt niiden
tarvitsemaa aikaa. Koko kalusto
on hieman hunningolla. P4 tosin
sai sen verran huolenpitoa, että se
on katsastettu, viranomaiset kun
uhkasivat Viedä alkuperäiset vuo-
den 1952 kilvet juuri katsastamat-
tomuuden vuoksi. Eivätpä vieneet,
mutta katsastuksen jälkeen auto
jäi taas seisomaan.

P6B jäi keväällä 300 kilometrin
päähän siihen talliin, josta hain
talviseisonnassa olleen toisen merk-
kisen brittiautoni kotiin. Aika meni
tämän kunnostuksessa kilvanajoa
varten, joten sen koommin en ole
muka ehtinyt P6:tta ajatella, se on
unohtunut koko kesäksi hylättynä
pimeään navetan nurkkaan.
Myös PSB on ollut viime syksys—

tä liki käyttämättömänä, olen aja—

nut sillä vain kerran kesällä Vaa—

sasta Porvooseen ja sen jälkeen
muut ajoivat sen takaisin Vaasaan,
kehtaako edes sanoa, myytäväksi.
Niin upea kuin iso Rover onkin,
perheessä ei yksinkertaisesti ole
varaa eikä aikaa sen pitämiseen,
vasta hankittu historic ralliauto on
vienyt sen paikan ja se auto ei ole
edes englantilainen! Aikoihin on
eletty.
Ainoa Rover, joka on viime ai—

koina ollut jatkuvasti käytössä, on
vanha Range. Range onkin ollut en—
tistä mieluisampi käyttää, kun sen
kulutus on olennaisesti pienenty—
nyt. Se kulutti ennen remonttia
joko 25 litraa sadalla tai vuorokau—
dessa, ajoi sillä tai ei. Remontti oli
konstruktiovirheen vaatima polt-
toainetankin vaihto. Tankki näet
ruostuu vanhemmiten puhki taka-
saumastaan, koska saumaan jää
kaikkinainen kura ja savi muhi—

maan. Tätä ahdasta paikkaa ei näe
yläpuolella olevan rungon poikki-

palkin vuoksi. Hajoitin vanhan
tankin ja mainittua takareunaa lu-
kuunottamatta se osoittautui ol—

leen täysin ruosteeton, sisältäkin
kiiltävän kirkas. Jos omistaisin
uuden Rangen, painaisin kunnon
ruiskulla ruostealttiin raon täyteen
vaseliinia tai muuta kelpo mönjää
ja ruosteongelmaa ei tarvitsisi pe—

lätä. Ruostesuojaus on muutenkin
vähätöisempi toimenpide kuin tan—

kin vaihto, sillä ainakin minun van—

huksessani vetokoukun pultit lähti—
Vät irti vasta hitsipillillä pelotellen.
Vaikka edellä kuvattu tankkire—

montti pienensi olennaisesti poltto—

ainekuluja, on viime aikojen lama
herättänyt minut kiinnostumaan
myös tosi niukkaruokaisista moot-
toreista, dieseleistä. Koko ikäni
olen karttanut ajatustakin näistä
naksuttavista traktoreiden ja tak—

sien perinteisistä voimanlähteistä
ja olen pitänyt niiden parhaana
puolena soveltuvuutta veneisiin.
Nyt kuitenkin olen lukenut lyhyitä
tietoja uusien Roverien moottori-
valikoimasta ja kas kummaa, Rove-
rillakin on tuotannossa melkoinen
määrä erilaisia dieselautoja. Pie-
nessä 200 sarjassa on tarjolla 1,9
litrainen diesel sekä tehokkaampi
1,8 litrainen turbo välijäähdyttimi—
neen. Jälkimmäinen on saatavissa
myös Roverin seuraavan kokoluo—
kan eli 400 sarjan autoihin. Rove—

rilla on tunnetusti oma diesel, Per—

kinsin myös käyttämä, jolla Mon—

tego mallit liikkuvat naftan voimin.
Montegoon, tuohon Austinilta pe—

rittyyn malliin vanha moottori kel—

paa, mutta uusilta Rovereilta vaa—

dittavaan käynnin kauneuteen on
löydetty oikotie: pienempiin Rove-
reihin on ostettu moottoritekniikka
Peugeotilta, jonka 1,9 ja 1,8 litrai—

set moottorit ovat tunnetusti sievä—
käyntisiä dieseliksi. Turbon kera
voimaakin on riittävästi, Lucas
ruiskulla ja KKK pakokaasuahti—
mella varustettu Rover 218 SLD
Turbo kiihtyy 0—96 km/h 11,8 se-
kunnissa ja kiitää parhaimmillaan
171 kilometriä tunnissa. Kulutus
120 km/h nopeudella on silti vain
6 naftalitraa sadalle.

Rover 825 SLD on jo Suomessa—
kin kooltaan tuttu suurempi Rover,
pähkinäpuusisustuksineen, Sähköi—

sine istuinten säätöineen, ABS-
jarruineen ja valuvanteineen kaik-
kineen. Jos yritysjohdon itsensä pi-
tää säästää laman aikana käyttö-
kustannuksissa, Englannissa työ-
suhdeautoksi valitaan tämä kulu-

tukseltaan vaatimaton, mutta muu-
ten loistelias Rover. Tässä mallissa
on jo SD1 ja Range -malleista tuttu
italialainen VM—diesel, nykyään
2,5 litraisena ja tietysti turbolla ja
välijäähdyttimellä koristeltuna. Te-
hoa on 118 hevosvoimaa, jolla
0—96 km/h taittuu 10,5 sekunnis-
sa ja huippunopeudeksi saadaan
190 km/h. Siinä on jo sen verran
suorituskykyä, että edessä on tuu—

letetut jarrulevyt, takana tavalliset.
Moottoritienopeudessa kulutus on
n. 6,4 litraa sadalla. Kun ajattelee
montako markkaa 100 kilometrin
tarvitsema polttoneste Suomessa
maksaisi, tulee miettiväiseksi. Ei
ihme, että valtiovalta haluaa meillä
verottaa näin säästäväistä menoa
erillisellä vuotuismaksulla. Joka
säästää, siltä voi ottaa.

Suomessa Roverin maahantuoja
on mahdollisesti heittänyt pyyh—

keen kehään, en ole enää pitkään
aikaan nähnyt yritystäkään tarjota
autoja suomalaisille asiakkaille,
päinvastoin. Viimeisen vuoden ai—

kana parikin tuttavaani olisi todel—

la halunnut ostaa uuden 800-Rove—
rin, vaan myyjäpuolen innottomuus
oli heille tarpeeksi kylmä suihku.
Ostivat kyllä uuden auton molem—

mat, mutta muuta merkkiä. Yllä—

kuvattujen dieselmallien avulla
luulisi löytyvän lisäystä mahdolli-
sesti Roveria haluavien asiakkai-
den määrässä, ehken juuri sen ver-
ran, että maahantuontia voisi yllä—

pitää. Jonkunmoinen markkinatut—
kimus asiassa ei kai mahdottomia
maksaisi ja jos autoliike aikoo olla
autoliike, luulisi sen nyt hiljaisena
aikana koettavan kaikki keinot
myydä edustamiaan autoja. Tai sit—

ten ei.
Tässä kun kerran on tullut sot—

keuduttua kirjoittamaan näistä ta—

lousihmeistä, dieseleistä, niin ih—

mettelen, onko Suomessa yhtään
Rover 2400 SD Turbo autoa, tuota
vanhaa SD1-korista mallia? Vuo-
sia sitten näin sellais'en Helsingissä,
mutta ainakin silloin siinä oli edes-
menneen Jugoslavian rekisterilaa—
tat. Liekö ollut turisti vai juuri
muuttoautona maahan saapunut
”naku”? SD ykkösiä on lehdissä
näkynyt olevan kaupan hävyttö-
män halvalla ja hinnasta riippu-
matta se on yhäti kooltaan ja lin-
joiltaan upea auto, mihinkäs se
hinnan vuoksi pienenisi. Olen ap-
rikoinut mitä maksaisi tuoda kola—

roidun SD1 2400:n eli diesel Rove-
rin sisuskalut Euroopasta ja ympä-
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tä täkäläiseen koriin. Jos V8 mal—

lin tärveleminen säälittäisi, niin on—
han noita vähäisempiä kuusisylin-
terisiä SD1zä kosolti tarjolla. Kun
saan järjesteltyä ajan kanssa auto-
kantani haluamallani tavalla, SD1
varustettuna turbodieselillä saat-
taisi olla seuraava mielenkiintoi—
nen käyttöauto?

Alussa koetin puolustella Rove-
reitteni laiminlyöntiä kiireillä, jot—
ka ovat historic ralliin ]iittyviä. Ai-
kaa on tuhrautunut kovasti kahden
neljättäkymmenettä vuotta vanhan
auton kanssa, jotta ne selviäisivät
kilpailun koettelemuksista. Jaguar
ei vielä ole pettänyt, brittiauto on
selvinnyt maaliin jo kolmessa kan-
sainvälisessä ja yhdessä kansalli-
sessa historic rallissa. Uushankin-
ta, Alfa sensijaan ei ole vielä toimi—
nut parissa kokeilussa oikein. Tosin
se ei olekaan kevyemmässä tasa-
nopeusluokassa vaan sillä ajetaan
täysin nykyajan kaltaista pikatai—
valsa1jaa ja siitäkös revittämisestä
sen uudet osat eivät pidä. Aivan oi—

kein, uudet. Uusi kytkin ei kestänyt
pitkään ja Jyväskylän Suurajojen
kuudes pikataival oli liikaa uudelle

kiertokangen laakerille. Syy ei ole
vielä selvinnyt, sillä toleranssi— tai
kokoonpanovirheitäkään ei pitänyt
olla.

Toistaiseksi historic ralli ei ole
ollut omiaan Rovereille, ajoneuvo—
jen kun tulee olla 1965 tai vanhem—
pia malleja. Roger Clark ajoi 1965
Rover 2000.lla Monte Carlo rallis-
sa loistavasti kuudennelle sijalle,
mutta totuuden nimessä on muis-
tettava, että sen aikaiset säännöt
sallivat mm. kaasuttajien lukumää-
rän lisäämisen ja Clarkin auto oli
todellisuudessa vasta 1966 myyn—
tiin tullut 2000TC. Tämä malli olisi
jo terhakka laite nykyisiin historic
ralleihin, ei tosin mikään voittaja-
suosikki rallisarjassa, mutta tasa-
nopeusluokassa kelpoisa. Kun täs—

säkin luokassa saattaa olla (kuten
ulkomailla on nähty) niin vaativia
tavoiteaikoja radalla tai mäkiko—
keissa, että monikaan auto ei ky-
kene sellaisista suoriutumaan, P6B
manualivaihteistolla olisi varmasti
vielä rivakampaa kyytiä antava
auto. Sellainen tuli markkinoille
vasta 1971.
Ensi vuonna muuttuvat historic

rallin säännöt sallivat nuorimpana
nimenomaisesti juuri 1971 mallit
tasanopeusluokkaan. Tämä luokka
ajetaan ensi vuodesta vain kansal-
lisena. Siitä syystä tässä luokassa
ei myöskään enää vaadita FISA-
passia eli kansainvälistä 12—sivuista
tarkastustodistusta, jossa auto on
täysin identifioitu ja todettu vas—

taavan tarkoin aikansa luokituksia.
Passi ei tietty ole ilmajnen ja kaik-
kia osia ja varusteita koskevan sään—
töviidakon kanssa eläminen tuo se-
kin vaivansa. Tulevana vuonna
pääsevät siis halukkaat 2000TC,
2200TC ja V8 omistajat kokeile-
maan Jyväskylässä Rally of 1000
Lakes ilmapiiriä ja selvästi aiem-
paa kevyemmin alkuperäisvaati—
muksin.
On se jo aikakin saada uusia

mahdollisuuksia harraste-Roverien
käytölle. Tasa-arvokin tässä ko—

hentuu, maasturit kun saivat oman
mielenkiintoisen kilpailumuotonsa
eli off roadin jo vuosia sitten ja nyt
on henkilöautoillekin tarjolla jotain
vastaavaa riemua. Viivalla tavataan.

Kari T T

.,OFFI 10 VUOTTA
Olemme muuttaneet.
Uusi osoitteemme on:

HPY:n karttalehti
25 (52/79)

vi11i. .
Läkkisepäntie 22

00620 helsinki

METSÄLÄ

NESTE humm—

Busstpysäkki
Veturitie

. keskusta

Liikenneyhteydet ja etäisyydet:
. H:gin rautatieasema, 5 km

. Lentoasema, ]0 km

. Maaliikennekeskus, 0,8 km

. Käpylän rautatieasema, 100 m. Linja—autopysäkki, 20 m (62, 64, 66)

. 3—lie (Tampereen tie), 1,7 km

. l-tie (Turunlie), 5 km. 4—tie (Lahdenlie), 2 km

. Kehä'l, 2,9 km

. Kehä 11], 8,5 km

OFF ROAD CENTER
Läkkisepäntie 22 0 00620 HELSINKI . Puh. (90) 777 2277
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HYVÄSTIT LAND-ROVEREILLE!
On kesä. On lämmintä. On Land—
Rovereitten parhain liikkumisaika.
Ei niitä näy! Ei niitä ole enää kuin
sitkeimmät hengissä. Nyt on puhe
oikeista Land—Rovereista, joilla ni-
meä täydentää vain mallinumero.
Ei rutosti vilise uudempia Defen—

dereitä, Discovereitäkään.
Verot tappavat. Kuka korottaisi

110 Hart Top Defenderin kattoa
10 cm? Sittenkin auto Suomeen
pakettiautona tuotuna maksaisi yli
200.000 mk. Tuon hinnan alle ei
Suomessa enää saa mitään Land-
Roveria. Olenko oikeassa?

Pakettiautoilla on nyt 35 % auto—
verosta kuormanaan. Muuttakaapa
nyt muinoin verottomana maahan
tuotu henkilöautodiesel Land-
Rover vähäveroisemmaksi paketti-
autoksi! Haa! Muutos on verotto—

masta verolliseksi. Maksakaapa
muutoksesta veroa. Voiko tämä
olla totta? Voi, minä luulen.
Maasturit saivat täyden autove-

ron. En uskalla ajatella, mitä vaik—

kapa Range Rover nykyisin uutena
mahtaisi maksaa. En uskalla edes
kysyä. Discokin on tavallisen kan—

san ulottumattomissa.
Olisi kiinnostavaa tietää, miten

monta Land-Roveria Suomessa on
tällä hetkellä rekisterissä? Kun mi—

nulla ja pojillani on yhteensä neljä,
niin luulen, että muodostamme yh-
dessä jo suurjoukkueen.

Aurantolasta Verlaan
Kauan sitten, kun Rover Ystävät
kokoontui tämän meidän lohkoti-
lamme kantatilalle Aurantolaan,
liityin minäkin ystäviin. Paljon on

puuhattu ja monissa tapahtumissa
oltu, mutta nyt on aika luopua.
Asken vielä saatoin Ystäviä Ver-
lasta Jaalan kirkonkylään aten'alle.
Lyhyt oli letka verrattuna Auran—
tolan aikaiseen.

Nyt napostelen verenpaine— ja
sydänlääkepillereitä. Pojistani Tuo—

mo kuuluu Clube Land—Rover De
Portugal kannattajiin. Olli ajaa
Chaos Cruisersien nimissä. Emme
me Land—Rovereita kokonaan hyl—

kää. Kaiken ylimääräisen myymme
vähitellen kuitenkin pois.

Kiitoksia Teille, Rover Ystävät!

Jaakko Pohjantuli
Poppelipolku 7
48410 Kotka
puh. 952—284 342

SYYSTARJOUKSIA
Rajoitettu erä
Webasto Thermo Top bensiinilämmittimet asennettuna esim. Range/ Disco 6000,-

SD1
SD1
SD1
SD1
SD1
SD1
SD1
SD1

Ser. 2
Ser. 2
Ser. 2
Ser. 2
Ser. 1

Takatolpan kangasverhoilut ............................................................................................
Takaikkunan nostimet ..........................................................................................................

Alkuperäinen sumuvaloumpio Wipac .......................................................................

Ajovalolampun lasi oikea ................................................................................
Uusia kojelautoja ...................................................................................................
Mittariston kansia .................................................................................................
Uusia takakontin mattoja .................................................................................
Lattiamatot .................................................................................................................

ym. ym. ym.

1 60,-
550,-
70,-

1 40,-

Pakoputkistot useimpiin Rover, Range—Rover, Land-Rover, Jaguar malleihin tarjoushinnoin.

Tulossa Rover 800 sarjaan muutossarja uudenmallin keulalle sekä levike/spoilerisarjat.
ROVER AUTOJA esim. SD1 Ser. 1 V8 Twin Turbo ym. ym. ym.

LAATUVAUNU
Ahertajantie "3, 15880 HOLLOLA

Puh. (918) 780 6666
Fax. (918) 780 6660
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ROVER SDI 1976—1986 TIEDÄTKÖ AUTOSI VÄRIN?
_COL 0 UR CHAR T

Black colours
Black 79 82 83 84 85 86
Maraschino 80 81
Blue colours
Atlantis 77 78 79
Azure Blue 85 86
Caribbean* 77
Cavalry Blue 80 81

Eclipse Blue 83 84 85
Moonraker Blue* 82 83 84 85 86
Nightwatch Blue 86
Persian Aqua* 78 79 80 81
Zircon Blue* 82 83 84 85
Brown colours
Aran Beige 80 81
Brazilia 76 77 78 79
Champagne Beige 82 85 86
Clove Brown 83 84 85 86
Gold colours
Cashmere Goid* 82 83 84 85 86
Midas* 76 77 78 79
Pharaoh Go|d* 80 81
Green Colours
Avocado 77 78 79
Opaiine Green* 82 83 84 85
Poseidon* 78 79
Silk Green* 85 86
Sylvan Green* 80 81
Triton* 79 80 81
Red colours
Bordeaux Red* 80 81
Carnelian Red

_

80 81
Monza Red 82 83 84
Oporto Red* 82 83 84 85 86
Richelieu 76 77 78 79
Targa Red ' 85 86
Silver colours
Argent Silver* 80 81
Platinum* 76 77 78 79
Silver Leaf 82 83 84 85 86
White colours
Arum White 83 84 85
Ermine 82
Pendelican 76 77 78 79 80 81
White Diamond 85 86
Yellow colours
Barley Yellow 80 81
Turmeric 76 77 78 79

Note: Vitesse models were available only in Monza Red, Targa Red, Black, Silver Leaf and Moonraker
Blue.
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ROMULUS
Ajatonta kauneutta
Vuoden 1977 auto Euroopassa oli
Rover SD 1 — edelläkävijä muotoi—
lussa, sisustuksessa ja varustuk—
sessa. Sähköikkunat, sisältä säädet—
tävät peilit, monjkäyttötavaratila
ovat esimerkkejä tästä. Vielä tä—

nään SD 1 on aivan modemi auto
sekä muotoilultaan että tekniikal—
taan. Omat kotkotuksensa tietysti
löytyy. Myös sellaisia, jotka saavat
omistajan melkein raivon partaalle.
Vesivuodot ikkunoiden ympäriltä,
tehoton lämmityslaite, vain pari
mainitakseni. Mutta ajo—ominai-
suudet korvaavat paljon. Jopa
Moottori—lehti on havainnut, että
Rover on ollut trendiluoja. Kun
erään kansainvälisessä omistuk-
sessa olevan ruotsalaistehtaan uu—

sin tehdasta pelastava malli suuri—
äänisesti esiteltiin yleisölle, oli eräs
kehuista se, että auto muistuttaa
jopa Rover SD lztä. On aikoihin
eletty!

Vettä, vettä
Tuli todettua, että vaikkakin vettä
tulee taivaan täydeltä, niin britti-
autopäivä on aina kiinnostava. Per-
niön Matildedahl oli mielestäni
sopiva paikka. Voi vain kuvitella
millaista olisi ollut jos sää olisi ol—

lut kunnollinen. Upea miljöö, hie—

not autot ja Rover ystävät tietysti
suurimpana yhdistyksenä. Mini—
istit olivat kokoontuneet jo edel—
lisviikonvaihteessa Paraisilla, joten
niitä ei ollut kovin paljon mukana.
Valitettavasti taisi myös käydä paha
kato Rootes—yhtymän tuotteiden
kohdalla —— ei näkynyt yhtään Hill-
mannia — oltiinko mieluummin il—

man?

lita-Sanomat 27.8.

ROMULUS
Forssan picnick on taas mieles—

täni mennyt aivan väärään suun—
taan. Rahanvaihtajat pois temppe—
listä! Enemmän harrastajamaisuutta
ja vähemmän kaupallisuutta!

Suomi on tapahtumien luvattu
maa. Olen kuullut huhuja Tampe—
reen seudulla järjestettävistä Ko—

van Tekniikan Päiwistä. Ne kiin—

nostavat minua kovasti, sillä kun
kuulemma siellä näkee ja kuulee
BMW paikallismoottorin käyvän,
on rautapyöräfordsonin kyntönäy—
töstä, pärehöyliä, puimakoneita
ynnä muuta kunnon vanhanajan
remmivetoista tekniikkaa. On siel—

lä myös höyrykoneita ja muuta mu—

kavaa. BMW tietysti on lyhenne
Björneborgs Mekaniska Werkstad,
eli ei mitään Saksaan Baijeriin Viit—

taavaa.
Muuten tuntuu siltä, että englan—

tilaisten autonvalmistajien kilpailu—
kyky on taas kunnossa. Jos asia ei
olisi näin — ei nähtäisi niin paljon
englantilaisia jaappanilaisia teil—

lämme. Kumma vaan, ettei ne omat
merkit kuten Rover ole päässyt
mukaan tuontiin. Onko joku maa—
hantuojan muista merkeistä taval—
laan esteenä?
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MARKKINAT
MYYDÄÄN

ROVER 75 -54. Ei kats. Hyvä aihio.
Jukka Nieminen, p. 90-563 3091,
949—437 581.

ROVER 60 -57. Vähän ajettu, hyvä-
kuntoinen, Sininen. Tarjoukset/tie—
dustelut Leena Lehtinen, Kiillekuja
3 D 45, 00710 Helsinki.

ROVER 2000 TC -67. Väri pun.,
ruskea sisustus, mustapohjaiset kil—

vet, katsastettu syksy —92. Hannu
Reponen, puh. 918—780 3547.

ROVER 2000 TC -70. Arden green/
beige, nahka. Alkuperäinen Salora
radio, joka toimii. Hinta 12.000,—
tai vajhdetaan Triumph moottori—
pyörään. Jyrki Koskinen, puh.
921-233 6229.

KIRJAPAINO
Ja

MAINOSPALVELUT

* Tähti-Offset Ky
Juvan teollisuuskatu 15, 02920 Espoo
Puh. (90) 844 971 Fax (90) 848 558
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KOLMEAKYMMQNTÄ
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__ LlTKAA XÅPALLÅ .
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ROVER 80 SERIES
Maahantuoja: & HELKAMA—AUTO ov puh. 90—85 981 ROVER-piirimyyjät



Anywhere on earth . . .
Here on this barren stretch of the desolate can work, so can the Land-Rover. A mobile

"Skeleton Coast” in South West Africa, among or stationary power unit, a load or passenger-
rocky hills and dunes Whipped into grotesque carrier, going anywhere . . . pulling anything,

shapes by the corrosive blast of winds charged the 4-wheel drive Land—Rover can take it.

with salt and sand, diamonds are mined All over the world, the Land—Rover stands

literally on the sea shore; and Wherever men for mobility, endurance, taughness.

...lA/£Rean take it
MADE BY THE ROVER COMPANY LIMITED ' SOLIHULL - BIRMINGHAM also DEVONSHIRE HOUSE - LONDON
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