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Lämmintä kevättä
kerholaisille!

Pitkällinen talvi on taas taittanut selkänsä ja Suo-
men maassa suloisessa puhkeaa kukkaan maat ja
mannut.

Kerhotoiminta tulee tänä vuonna olemaan vi-
reämpää kuin edellisenä, sillä uusia kerho-
tilaisuuksia on päätetty järjestää entisten lisäksi. En-
simmäisenä perinteisenä tapahtumana on tuttu
Helsinki Hurinat, joiden järjestäminen on tänä
vuonna meidän kerhon harteilla. Siis kaikki joukolla
mukaan äitienpäivänä! Viime kesän kokemusten
perusteella järjestetään "sunnuntaitapahtuma" kesä-
heinäkuussa, ja uutta ihmeteltävää Roveristeille on
silloin yllin kyllin. Yhden päivän tapahtumia eri
teeemojen ympärillä voisi järjestää useamminkin.
joten ehdotuksia hallituksen suuntaan!

Uusi vuosi ja uudet kujeet - pitää tänä vuonna
paikkansa aika hyvin, sillä Roverin tehdas on tuo-
nut markkinoille tänä vuonna kaksi uutta mallia ja
lisäksi vanhempia malleja uudistettuina. Roverin
henkilöautorintamalla on se ehkä kaikkein odote-
tuin uutuus, Rover 75, vihdoin siirtynyt paperilta
ja autonäyttelyistä myyntiin. Auto on sitten SDl :n
vihdoin Roverin omaa suunnittelua ja se kyllä nä—

kyy tyylissä ja persoonallisuudessa. 20 vuoden tau-
on jälkeen Rover taas erottuu katukuvasta selvästi
ja edukseen uudella automallilla. Auton virallinen
ensiesittely maassamme tapahtuu kesäkuun
puolivälissä.Toisena mielenkiinnon kohteena on
Land Roverin Discovery-malli. Nimi on vanha mutta
auto uusi. Uusi malli on selkeästi vanhan klassikko-
Rangen seuraaja, näin ollen Range Roverin ajajat
saavat todellisen vaihtoehdon uusista malleista.
Tervetuloa kaikki uudet Roveritl

Keväisin terveisin Markku
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Varustelukierre
Ei, tässä ei missään nimessä puhuta ase-

varustelusta tai olla Balkanin kriisien innoittamana
tutkimassa asearsenaalia. Kyse on kevään aina mu-
kanaan tuomasta autokuumeesta - jollei nyt uutta
autoa saa, niin jotain varusteitta pitäisi saada mielen
rauhoittamiseksi.

Tällä kertaa kipinän antoi sattumalta käteen
osunut 60-luvun vihkonen "ROVER lisävarusteita”.
Sitä selatessa moni vanha muisto nosti päätään. joi-
denkin ohessa kuvattujen Suomen Autoteollisuuden
tarjoamien tavaroiden osalta olisi kommentoita-
vaakin:

Ensimmäinen tarjous on
kierroslukumittari Rover P6:een.
Kojelaudalle muoviverhoiluineen is-
tutettava sähköinen mittari. Tuli sel-
lainen aikoinaan tilattua, mutta kaikki

ei ollut kuvakirjan mukaista: kotelo oli oikea, mutta
mittari olikin tarvike-sellainen, jossa oli taulussa lu-
kemia 50 % enemmän kuin Rover V8:lla
huippuvarvit. Mittaritaulun toinen puoli on siis tyh-
jän panttina ja käyttöalue kutistui sinne skaalan al—

kupäähän. Maalaiselle kerrottiin Helsingistä, että
tämäkin toimii; aitoja ja oikealla toiminta-alueella
olevia ei nyt satu olemaan. Kiitos ja kuulemiin -

olenpa sitten tyytynyt saamaani jo kohta 30 vuotta.
Sumulampun sanovat toimi-

van kaikissa olosuhteissa. On syytä
toimiakin. Olisi se kumma, jos lamp-
pu ei toimisi esimerkiksi kun on pi-
meää tai kevätpäivän tasauksen ai-
kaan. Muutoin tuolla sumuvalolla ei
ole käyttöä monta kertaa vuodessa, sen tehokas va-
lokeila kun ei ulotu muutamaa kymmentä metriä
kauemmaksi. Englannin todellisessa hernerokka-
sumussa se kyllä on oiva apu, mutta silloin
haparoidaankin kotiin kävelyvauhtia - ja ilman täl-
laista, sumun alle, maanpintaan osuvaa valoa ei ehkä
ajeta ollenkaan. Suomessa tarpeeton malli, edistää
ulkonäköä mutta ei näköä.

Niskatuet ovat todella nykyaikaisia ja toimivia.
ne olivat (SO-luvulla selvästi edellä aikaansa — ne ovat
Roverin silloisen(kin) edistyksellisyyden näyttö. Har-
mi vain, ettei sellaisia kaikkine lukuvalo-
hienouksineen tullut hankittua - nyt jälkikäteen ne
ovat kiven alla tai kiusallisen kalliita käytettyinäkin.

Kattotelineestä ei ehken voi sanoa sen olevan
nykyajan virtaviivaista designia, mutta katsokaa noita
ihania lakattujajalopuisia pohjalautoja. jos itse jou-
tuisi tekemään moisen telineen, niin tässä olisivat oi-
keat materiaalit, vai ryhtyisikö sitämuka hankkimaan
muovilistoja raaka—aineeksi. Ei sitten ikinä!

Tuo sähköisesti lämmitetty takalasi ei naurata.
Täällä Suomessa se on ehdottoman oiva ja turvalli-
suutta lisäävä laite. Miksi sitten lisävarusteena? No,
kas silloinkin verottaja iski, kuten aina. Takalasin sai
noin 600 markalla, mutta jos sellainen oli valmiina
kiinni uudessa autossa, veroporras ylittyi ja auton hin-
ta nousi viiden-kuuden takalasin verran! Verottaja
ajoi silloinkin ohi järkiasioiden. Tällä ei ole mitään
tekemistä erään toisen möhläyksen kanssa, joka sat-
tui jo 50-luvulla. Silloin Skandinaviaan tuli Morris
Minoreita, joissa ei ollut lainkaan lämmityslaitetta.
Syy oli tehtaan vientimiehissä, jotka ajattelivat, että
kun se lämmityslaite on Englannissa lisälaite, niin
kaipa sellainen tilatan erikseen, vaikka olisi pohjoi-
sista Pohjoismaiden alueista kyse. Eivät siihen aikaan
vielä olleet tutustuneet Lapin talveen, brittien maa-
ilmankuvaa laajentavat joulupukki-Concordematkat
tulivat vasta paljon myöhemmin.

Mutta, että Suo-
messa tarjottiin ASA-ra-
diota Roveriin. En ole
varma, oliko kyse
Hitachista, ainakin se oli
päällisin puolin hyvin sa-
manlainen, mutta tämä
radio oli ainakin halpa. 60-luvun puolivälissä sitä
myytiin kampanjahintoihin Shell-asemilla. ja totta-
han toki 200 mk oli halpa kun muut radiot maksoi-
vat silloin moninkertaisesti. Ostinpa itsekin "Car-
ulan” Spitfire autooni. Kovaääninen ja antenni nos-
tivat hinnan vajaaseen 300 markkaan. ja kun
opiskelijalla ei ollut juuri mitään rahaa, niin ostos
tehtiin vähittäismaksukaupalla! Tämän markkinoi-
den halvimman tason laitteen hinta tulee kuitenkin
sovittaa aikakautensa muihin hintoihin. 15:ta radiolla
olisi saanut jo monen merkkisiä uusia autoja!



Varapyörätelineestä ei kai muuta voi sanoa, kuin
että aikanaan se oli erittäin halpa lisävaruste ja tä-
nään kallis. Siitä huolimatta suuri osa Suomen Pö
Rovereista on saanut sellaisen vasta vanhempina vuo-
sinaan — romuttamoista Englannista. Kumma, kun
aikoinaan sellainen ei tuntunut tyylikkäältä hankin-
nalta ja nyt varapyörä peräkontin päällä on "must"
ja kieltämättä niin viehko.

ja lopuksi muutama varusteluihme poimittuna
englantilaisista lehdistä. Näitä ei arvokas Rover-
maahantuojamme tarjonnut myyntiin — onneksi.

1) DROK, automaattinen ylävoitelulaite. Takaa
nopeamman kylmäkäynnistyksen, vähäisemmän
moottorin kulumisen ja parantaa polttoainetaloutta.
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En tiedä miten nuo muut lupaukset toteutu—
vat, mutta kuluminen toki kylmäkäynnistyksessä vä-
henee kun sylinteriseinämät saavat heti öljyfilmin
pintaansa. Laite on aika keksintö, ja kaiken lisäksi
maailman vanhimman autolehden, the Autocar'in
kestotestissään toimivaksi toteama. Laitteessa on
ohutta (tietysti DROK-erikois)öljyä sisältävä lasipullo,
sen sisällä pieni sisäsäiliö. Kun auto seisoo pitem-
män ajan, öljy suotuu hiljalleen tähän pikkutilaan
huokoisen tyynyn läpi. Kylmäkäynnistyksessä tämä
pieni öljymäärä (noin 4-5 cmz') imaistuu sylintereihin,
siis juuri silloin kun ylävoitelu on eduksi. Ajon aika-
na astiassa on olemattoman pieni alipaine, niin pie—

ni, että se ei vaikuta kaasuttajan säätöön, ja ilmapatja
estää öljyn tihkumasta ajon aikana kylmäkäynnistys-
säiliöön. En ole koskaan nähdyt tällaista laitetta Suo—

massa, vaikka täällä kylminä aikoina sen luulisi ole-
van aivan järkevä.

2) Toinen varustelupaketti onkin sitten tulevan
kesän uimarannoille, todellinen pumpattava (hin..)
ilmatyyny. Ei muuta kuin autolla uimarannalle, ovet
auki ja sekunneissa auton vieressä on riisuuntumis-
teltta. Käden käänteessä se sitten levittyy oivaksi
rantapatjaksi, kuvasta päätellen sille mahtuisi mon-
takin sorjaa neitosta bikineissään. HUOM! kuvasta
käy ilmi, että tämä käy vain kelpo nelioviseen mal-
liin, urheiluautojen omistajat älkööt vaivautuko ja
vaihtakoon uimahousunsa häveliäästi jossain
pusikossa. Tulevaa kesää odottaen!

Kari TT

Just open the &oors
inflate your

,
*AlRPACK

(pm.-mcd)MW'W

And in ”mand— ynor private
changing (cm mxwd

When nm used ax changing
wm makea zi wamdcrfu! air
tuskien, Thc cuxwms
phwšd: a erät-an picnic &ch

ALL 'HMS FOR 45'-.
0 'I'ailovcxi in high—grade w;:xšxablc PKC,

. Pvm., right umen , 6 x aan.
& Ne mami pen—s m scr b the, (rax,

Scud NDW and muka sute of your:; '
Sum-Aim m bright ”Kf-r blue, or yellow tops with matching

. , Airpackisj än fed, blue, yellow giÄ

Yam: and make =>.nr . . .

Name .

Adalta-'s , . .
'

Remu-15 . xs1dl mcudes p(y/l 595:36 pk?
E & Home & Sons (Warwick Court) Ltd

one; Huma: Stephan Sia-nus, tandem WR



RoverYstävät

Maastovaihteella matka taittuu
Tyypillisen suomalaisen
maastoautoilijan
ostokäyttäytyminen
Kirsi Nissilä

Tein Maastovaihteella matka taittuu -tutkimuk-
sen opinnäytteekseni Espoon-Vantaan teknilliseen
ammattikorkeakouluun (Talouden ja hallinnon kou-
lutusohjelman, Kansainväliset toiminnot) maalis-
kuussa 1999. Tässä on vain tutkimuksen tiivistelmä,
mutta jos olet kiinnostunut lukemaan koko (85 s.)
tutkimuksen, ota yhteys kirsi.nissila(QDom.vn.ii tai
soita 05 0-564 1962. Lämmin kiitos kaikille Rover Ys-
täville, jotka jaksoivat vastata kyselyyn!

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla tyypil-
lisen suomalaisen maastoautoilijan osto-
käyttäytymistä. Tutkimus kohdistui maasto-autoilua
harrastaviin ja maastoautokilpailu- toimintaan osal-
listuviin henkilöihin, joiden ostokäyttäytymiseen vai-
kuttavia sosiaalisia, psykologisia, henkilökohtaisia ja
ympäristöstä johtuvia tekijöitä kartoitettiin
kyselylomakkeella.

Näissä kyselylomakkeissa tiedusteltiin
psykograafisten tekijöiden lisäksi mitkä tekijät vai-
kuttavat heidän maastoautovalintaansa, mielipiteitä
Suomessa saatavilla olevista maastoautomerkeistä ja
vastaajien luonnetta maasto-autoilijoina. Kahden
teemahaastattelun avulla kartoitettiin markkinatilan-
netta ja myyjien käsityksiä ostokäyttäytymisestä.

Tyypillinen suomalainen maastoautoilija on
kolmissakymmenissä oleva mieshenkilö, joka ajaa
autoliikkeestä käytettynä ostetulla Range Roverilla
tai Toyotalla. Hänellä on keskiasteen koulutus ja hän
kuuluu työväestöön. Maastoautoilija on naimisissa,
mutta hänellä ei ole lapsia. Tyypillinen kotitalous
käsittää kaksi henkilöä, jotka ansaitsevat yhteenlas-
kettuna vuodessa 160 000 - 220 000 markkaa. Osto-
päätöksen perheessä tekee lähes aina mies. Hän har-
rastaa maastoautoilua, koska se on hänen mielestään
hauskaa ja rentouttavaa, tarjoaa hänelle jännitystä
ja suhteellisen edullisen autourheiluharrastuksen,
jossa riittää jatkuvia haasteita myös auton
rakentelussa. Maastoautoilijat ovat omasta mielestään
maastoautoilijoina villejä, vapaita ja seikkailun-
haluisia.

Maastoautoilijan ostopäätökseen vaikuttavat
moottorin vääntävyys, epätasaisesssa maastossa ete-
nemiseen ja toisaalta kestävyyteen liittyvät tekniset
tekijät, hinta, merkkija taloudellisuus. Maasto-
autoilijoiden mielestä hyviä maastoautomerkkejä ovat
jeep, Toyota ja Roverit. Tutkimuksessa selvisi, että
maastoautoilijoista useampi kuin joka kolmas aikoo
hankkia uuden maastoauton.

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että tyypilli—
nen suomalainen maastoautoilija on nuori työväes-
töön kuuluva mies, joka aj aa käytetyllä maastoautolla
rentoutuakseen ja pitääkseen hauskaa. Maasto-
autoilijat ovat pieni, merkkiuskollinen heavy user -

ryhmä, joka arvostaa maastoautossaan moottorin
vääntävyyttä, maastossa etenemistä edistävien ja ajo—

neuvon kestävyyteen liittyvien tekijöiden lisäksi
maastoauton edullisuutta. Näyttäisi siltä, että parhai-
ten nämä ominaisuudet löytyvät Range Rover ja
Toyota -merkkisistä maastoautoista.

Kuvassa Kirsi Nissilä ja Series H Ram'joella 1998.
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Eurotrial 1999

vua Viitta”
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Suomalaiselle formula— ja rallikansalle on tar-
jolla uutta ihmeteltävää. Nyt renkaat suurenevat ja
moottorit vääntävät! Vahvan suomalaismenestyksen
johdosta järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa
maastoautotrialin EM-kilpailut heinä-elokuun vaih-
teessa Ravijoella, Virolahdella.

Maastoajo alkaa siitä mihin tie loppuu. Trialia
ajetaan rakennetuilla maastoautoilla ja hybrideillä,
joilla edetään hitaasti ryömimällä reittimerkkien vii-
toittamaa rataa. Radat sisältävät pinnanmuodos-
tukseltaan vaihtelevia jaksoja, joissa otetaan miehis-
tä ja erikoisista autoista kaikki irti. Katsoja pääsee
lähelle isojen koneitten murinaa ja näyttäviä kaatoja,
unohtamatta ilmassa lentäviä mutapaakkuja. Huip-
putason kilpailijoita saapuu lukuisista Euroopan
maista, mm. Englannista, Saksasta, Italiasta, Espan-
jasta, Ranskasta, Itävallasta, Sveitsistä, Tanskasta, Un-
karista ja Ruotsista.

Kilpailuareenana toimii Harjun Hovi
Ravijoella, Virolahdella. Harjun Oppimis- keskuk-
sen metsät ovat tuttuja Harjun Huumaa maasturi-
safareista.

Ohjelma

Ke 28.7. Harjun Huumaa -99 4x4 Safari
To 29.7. vapaa harjoituspäivä
Pe 30.7. harjoituspäivä ja karsintapäivä

(original ja modified)
La 31.7. karsintapäivä (standard ja prototype)
Su 1.8. finaali ja palkintojenjako

Kilpailuluokat Original, Standard, Modified ja
Prototype

Tarjoamme työtä! jos et halua maksaa pääsy-
lippua, mutta osallistua ainutkertaiseen tapahtu-
maan, tule tekemään talkootyötä ruokapalkalla. Tar-
vittava koulutus (mm. jaksotuomari) järjestetään ke-
vään aikana Ravijoella. Ota heti yhteys!

Suomalaiset kilpailijat on valittu viime vuoden
cup-sijoitusten perusteella. Riippuen osallistuja-
määrästä, kilpailun jury valitsee lisää suomalaiskil-
pailijoita Raision kisan (w.-20.6.1999) perusteella.
Raision kilpailukutsun mukana tulee erillinen
EuroTriallQQQ-liite, jossa asiasta tarkemmin.

jare ja Kari Salonen puolustavan euroopanmestaruutta
Ojijoad autojen monster eli Prototype -luakassa.
Kuva Ari Myllylä.

EuroTrial 1999 tapahtumaa tukevat mm.
Schenker-RTL, Xerox, Merita, Mikrolog, Viro-
lahden kunta ja Harjun Oppimiskeskus

Lisätietoja saa osoitteesta:
EuroTrial 1999
PL 50
02 71 1 Espoo

Puh: 040—583 1262, Fax: (09) 7001 7529

http ://4wd.sofcom.com/Events/ Eurotrialshtml
sähköposti: arisztonesofthom
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Tapahtumia
Off Road 99

22.5. Itä-Helsingin Off Road Cup 8

19.-20.6. 3. Raision Off Road Trial Cup 7
3.7. NORT Trial Cup 7
10.7. Häkärinteen Off Road Trial K 4
29.7.—1.8. Euro Trial 6/8
14.8. HMSC Off Road Cup 8

28.8. Pennzoil Trial Cup 8

lllluita

9.5. Helsinki Hurinat
25.5. klo 18 Espoon Automuseolla (Boden

järven pohjoisrannalla) vapaamuotoi
nen tapaaminen. Mukana mm. ]aguar
ja Triumph kerhojen jäsenistöä.

29.-30.5. Kevätajot, Mikkeli
2.-6.7. 3. kansainvälinen Land Rover tapahtu

ma St.Paul, Carinthiassa, Itävallassa
Ilmoittautumis-, ohjelma— ja hinta
tietoja Virpi Arppelta puh. 09-2977905
tai e-mail virpiQDarppenet

8.8. Britit Kohtaavat, Fiskars, klo 11-16

Helsinki Hurinat 9.5.
Tänä vuonna ajelemme Helsinki Hurinoiden merkeissä perinteisesti äitienpäivänä. Kokoonnumme sun-
nuntaina 9.5. klo 11 Puotilan kartanoon, Itäkeskuksesta hieman Vuosaaren suuntaan. järjestäjänä on Rover
Ystävät ry.

Ajoreitti suuntautuu Helsingin itäpuolelle ja takaisin palaamme Vuosaareen Rastilan leirintäalueelle. Siellä
laskeemme pisteet tehtävistä ja jaamme tietenkin palkinnot.

Halukkailla on mahdollisuus nauttia äitienpäivälounasta sekä Puotilan kartanossa (puh. 09-337 852) että
Rastilan kartanossa (puh. 09-311 791). Pöytävaraukset jokainen hoitaa itse.

Hurinoiden jälkeen noin klo 14-15 alkaen on meillä mahdollisuus tutustua uusiin Land Roverin malleihin
(mm. 3-ovinen Freelander) Rastilassa (tai lähiympäristöön ohjattuna) by Juha Liukkonen.

WEST CAR-TEAM OY

09-325 1511 fax 09-343 1997
Liikkalantie 4, 00950 Helsinki

* ROVER * LAND-ROVER
* AUSTIN * RANGE-ROVER
* JAGUAR * SUZUKI

PS. MYÖS MUUT AUTOMERKIT

HUOLLOT, KORJAUKSET, PELTITYÖT

Tuning 99 kilpailu

EuroRacing järjestää yhdessä jälleenmyyjiensä kanssa
Tuning 99 kilpailun, jossa etsitään Suomen parasta
katuautoa.

Auton tulee olla Suomen rekisterissä ja katsastettu,
eikä saa olla kilpa-auto. Mukaan kelpaavat niin eu-
rooppalaiset, japsit kuin jenkkiautotkin.

Kilpailuun tulee ilmoittautua 15.8.1999 mennessä.

Pyydä lisätietoja Virpi Arppelta, puh. 09-2977905 tai
e-maililla virpiQarppenet.
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Rover Ystävien kevätajot 29.5.
Kevätajot järjestetään tänä vuonna Mikkelin ympäristössä. Kokoonnumme Mikkelin torille lauantaina 29.5
kello 12.00. Lauantai on myös toripäivä, joten siellä on luultavasti muutakin väkeä, mutta eihän se Roveristeja
haittaa.

Torilta siirrymme jo tavaksi tulleeseen näkötorniin kiipeämiseen, josta matka jatkuu mm. automuseon kautta
museotietä Ristiinaan majoitusalueelle syömään ja illanviettoon.

Sunnuntaina halukkaat voivat vielä tutustua nähtävyyksiin paremmin ja sitten suunnataankin autojen keu-
lat kotia kohti.

Hinnat:
- näkötorni 6 mk/hlö
- automuseo 20 mk/hlö
- vahakabinetti 30 mk/hlö
— majoitus 233 mk/hlö sisältää: ruoan noutopöydästä, saunan, majoituksen 2 hlön huoneissa hotellitasoisesti
ja aamupalan

- pelkkä ruokailu ilman majoitusta 50 mk
- asuntovaunupaikka 50 mk

Ruokailun, majoituksen ja muiden järjestelyiden takia kaipaamme pikaisia ilmoittautumisia Heikki
Sirkesalolle puh. 040-558 9749. Ilmoittaudu viimeistään 20.5.1999.

TORILLA TAVATAAN!!

UUT S KIRJAT

Venäjän safari
Järjestäjä: Inteam
Paikka: Koivisto, Venäjällä
Aika: toukokuun l. viikonloppu '

Autot Suomessa san-a.
Hinta' 1000 mk/henkilö 122: 53:32:3le 23: Lähde mukaan automuisteluihin vuosisadan alus-'

. . . . ",.. maanisentarinanhäiienlap— ta Sil-luvulle. Sarjasta on ilmestynyijo viisi osaa.
mlniml 2 henkiloa/auto ?:fšš'šiälfšlkfm 031 vmmgemmm Pikmusi
Rover Ystäv1en alennus -25% aU'mN 83 3 5336533235? 33.53,

' Osa 4 Skoda - liäautnisla arvostetuinENTISÖINTI Osa 5 Amerikan GM - Latukone ju limusiineje
.

.. Osa 6 Opel je Vauxhall - Arvostettuja eikiautoja
— osa 6 ilmestyy elokuussaSafari on tarkoitettu vakiomaastureille, ei kakkos

eikä muiden luokkien autoille. Liikkeessimme kymmeniä
ROVER

kirioja ja videoita
Enkoiskirjakauppa Alfamer Oy

T' d' t tl
, & Hämeentie 68,00550 Helsinki

Ume" "'” '5 e ” Ja Avoinna alk. 917, la 10-14 kesällä suljettu

Safarin vetäjät ovat kokeneita off roadareita, ja
safari sopii siis kokeneimattomillekin.

laajennettu painos % Puh. (09) 7742810

Lisätiet0ja: jari Keinänen Tilaa llmalnen luellelo käy F8X(09)77428111
netissä www.ulfamezfi www.alfamezli toimimmme myos postiennakolla

puh. 09-700 175 25 (päivisin)
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TERRÄNG SAFARI GOTLAND, CANIN TROPHY-99, TRIAL RM$f4

OHJELMA

1/8 SUNNUNTAI YÖSUUNNISTUS ALKAEN KLO 22.00 (TSG,CANIN)

2/8 MAANANTAI KULTTUURI/HUVIRETKI YMPÄRI GOTLANTIA (TSG)

3/8 TIISTAI KILPAILUJAKSO (CANIN TROPHY) SAFARI POHJOISOSASSA
GOTLANTIA (TSG)

4/8 KESKIVIIKKO KILPAILUJAKSO (CANIN TROPHY)

5/8 TORSTAI MU TAKISA (CANIN TROPHY,TSG)

6/8 PERJANTAI CANIN TROPHY LOPPUKILPAILU
SAFARI TOFTAN AMPUMA-ALUEELLA(TSG)

7/8 LAUANTAI RUOTSIN TRIAL CUP 4 OSAKILPAILU
MAASTOAJONOPETUSTA (TSG)
JEEPPI JUHLAT
PALKINTOJ EN JAKO KOKO VIIKON TAPAHTUMISTA

8/8 SUNNUNTAI VAPAATA AJELUA TOFTAN AMPUMAALUEELLA KLO 18.00
SAAKKA. TAPAHTUMA LOPPU.

TSG-99 = TERRÄNG SAPARI GOTLAND Eli Gotlannissa järjestettävä safari tapahtuma.
Trial osakilpailuun 4 osallistuvalla pitää olla voimassa oleva kilpailulisenssi.
Canin trophy-99, joukkuekilpailu 3 jeeppiä kerho, kutsu kaikille offroad kerhoille.

Leiriytyminen Kneippbyssä omassa jeepleirissä (erossa muista leirintäalueen vieraista). Kneippbyn leirintäalueella
vaaditaan ruotsin leirintä kortti. Kneippbyn omasta matkatoimistosta voi varata paketti matkoja sisältää Gotlannin
lautan ja yöpymiset. http//www.kneippbyn.se

Tapahtuman hinnat

TERRÄNG SAFARI GOTLAND 200 Kruunua huolimatta monenako päivänä osallistuu.
CANIN TROPHY-99 900 Kruunua/per joukkue (sisältää TSG-99 kokoontumismaksun)
TRIAL OSAKILPAILU 4 250 Kruunua (sääntöjen mukainen)

INFO
Jorgen Gustafson tel: 0498-264427, Göran Ekström tel:0498-291840, Tommy Göthberg tel:0498-277870
GOTLANDS TERRÄNG SAFARIN kotisivut http//hem1.passagen.se/r27468v/GTG/WWW.GTG.htm

Lähde mukaan kiusaamaan ruotsalaisia jeeppikuskeja, et kadu. Tapahtumapaikkana Gotlanti on upea ja lisäksi se on
lähellä. Tukholman satamasta n. reilu 40 kilometriä Nynäshamniin, josta lähtee Visbyn lautta.

Aki Winqvist aki.wingvisthspoo.fi puh. 049-920 445
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The Rover 3—Litre has established itself as a thoroughly outstanding motor car. It has all the grace and comfort required of
a town carriage; yet it possesses in full measure the dash—and stamina—necessary for long-distance motoring. A removable
division is now available to convert the 3-Litre into a touring limousine. Power steering is an optional extra.
The 80 and 100 complete the Rover range for I961. The Rover 80 has the new Rover 4 cylinder zšf-litre engine. The

Rover IOO has the new 2.6—litre sloping head engine with 7-bearing crankshaft. Front Wheel disc brakes and overdrive
are standard equipment on all three Rover models.

The Rover 80 £I,365.7.6d. (inc. P.T.) The Rover IOO £r,538.4.2d. (inc. P.T.)
The Rover 3-Litre with conventional gearbox £I,783.5.rod. (inc. P.T.) ; With automatic transmission £l,864.0.IOd. (inc. P.T.)

ROVERTHE ROVER COMPANY LIMITED, SOLII—IULL, WARWICKSHIRE; ALSO DEVONSHIRE HOUSE, LONDON W.I
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Sampanjaa ja hapankaalia
Näin vapun aikaan saattaa tapahtua jopa niin,

että herää aamulla aika lailla erikoiseen oloon. Tut-
tavani sikamies oli taannoin viettänyt kunnon yön
ja väitti saavuttaneensa uuden maailmanennätyksen.
Tähän asti on luultu, että hernekeitto höystettynä
tuoreella sipulilla, kyytipoikana tuore ruisleipä ja
piimä, se on ollut sisäkalujen yhtä juhlaa. Näin ei
ole. Sikamies väitti, että niin kevyt ilmapalloinen olo
tuli samppanjasta ja hapankaalista, ettei löydy muu-
alta vastinetta. Jos vain kaasutalteenotto olisi toimi-
nut, olisi ystäväni varmasti voinut ryhtyä ilmapallo-
myyjäksi.

Kevättä ilmassa

On se niin kiva, kun saa SDI:n alle kesätossut
ja ajella vapaasti. Katsastajasetä toki oli sitä mieltä,
että etulaikat on pakko vaihtaa. Niin tietysti tehtiin.
Sinänsä on sääli, ettei raaski ajella joka päivä
vanhuksella. Taitaa kuitenkin olla hyvä käyttää aina
silloin tällöin jottei paikat jambakoituisi täysin. Tek-
niikka tykkää siitä, että sitä käytetään.

Kevät on muutenkin ihmeellistä aikaa. Uros—

puolisille tulee herkästi sellainen 010, kun näkee mi-
ten naisemilla lyhenee hame ja tiukkenee toppi,
että pitäisi mennä katsomaan autoja. Mitä näillä nyt
sitten muka on yhteistä. Onko se niin, että toinen
johtaa toiseen, vai tuoko toinen toisen mieleen. Mene
ja tiedä. jotain yhteyttä kuitenkin on.

V2K tulee, onko autosi valmis?

Kaikkien tietokonefriikkien pelkäämä vuosi
2000 on tulossa. Kaikkine mahdollisine seurauksi-
neen. Tietokoneet kaatuvat, tehtaat pysähtyvät ja
ilmabussit tippuvat taivaalta. Muistan hyvin miten

suuri ihme oli kun SDlzssä oli elektroninen sytytys.
Ihan tietokone. Sitten se hajosi, ja osoittautui yhdeksi
IC-piiriksi, joka oli korjaamattomuuden varmistami-
seksi sijoitettu muovimöhkäleeseen. Siellä taisi olla
myös pari diodia. Kaikki kuitenkin elektroniikka-
kauppojen halpaa standardikamaa. Viisas tehdas oli
Luukkaalta vaatinut mainitun muovimöhkäleen. Se
sitten vuorostaan aiheutti sen, että piraatti Piranja
sai myydä elektronisen sytytyksen.

Tämän päivän autot ovat sitä luokkaa
elektroniikassa, ettei tällainen stara lähde niitä kor-
jaamaan. Tuntui jo silloin kun vaihtoi kärkiä, että
tämä on jo hienomekaanista elektronista työtä. Nyt
kun katsoo kaikkia mustia laatikoita, joissa on hurjat
varoitustekstit, tulee sellainen olo, ettei viitsi tehdä
mitään. Kunniaa korjaamolle, jolla on tietämiskoneet,
jotka kertovat asentajalle mitä pitää tehdä. Tuntuu
vaan joskus siltä, että setä Lucas tai Bosch voisi ruve-
ta tekemään uudelleen mekaanisia korvikeosia, että
pääsisi eroon näistä tietämiskoneista.

Vuosituhannen vaihtuessa en haluaisi muu-
tenkaan ajaa autoa. Ajatelkaa jossain jumalan selän
takana Helsingissä, kun pitäisi lähteä kotiin Länsi-
Suomeen ja auton tietokone sekoaa täysin tämän
asian takia. Siinä on jo tarpeeksi syytä jättää ajelu
sikseen ja juoda samppanjaa. Hapankaalin ja nakit
voi varmasti unohtaa, toivokaamme että uusi V2K
tulee olemaan hyvä!

Romulus

Vuosikokous lyhyesti
Rover Ystävät ry:n vuosikokous oli 28.2.1999 järvenperän Essolla. Läsnä oli 11 yhdistyksen jäsentä.

Vuoden 1998 tilinpäätös ja vuosikertomus esitettiin, hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle
ja muille tilivelvollisille. Toimintasuunnitelmaehdotus ja talousarvio esitettiin vuodelle 1999. Jäsenmaksu
päätettiin korottaa 150 mk:aan/vuosi ja ainaisjäsenyys 1500 mk:aan. Rover Ystävät -lehteä päätettiin jul—
kaista neljä numeroa ja yksi jäsenrekisteri vuoden 1999 aikana.
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Kaikkien aikojen Rover-kevät
La—su 22.—23.5. Land Roverit
La—su 12.—13.6. Rover 75

Uusi
DISCOVERY
Hinnat alk.
275.000

3-ovinen — .. DEFENDER
FREELANDER TD5

Hinnat alk.
192.000 .Esrttelyautut

koeajettavissa,
a"tilla suoraan
varastosta

214 Si alk. 99.900,-

. ROVER 400Ennakkotilaa nyt,
.

» '

' '

' ' 416Sialk.129.900,-varmlstat auton-
.

(

saannin aioissa. ROVER 600Ota yhteyttä.
ROVER 75 Hinnat alk. 195.900 ,- lk 199.900 -

ESITTELYAUTDT
,

LAND ROVER Discover TD5 automaatti, Defender TD5 HGPU,
Freelander 1.8i 3-ov ANGE-RDVER 4.6 HSE
ROVER 214, 416, 620, 75 (12.6. alkaen)

geneetswršuš Ašš'š'l]? šäileššHDGišš
; PIENI JA PALVELEVA BMW—HGVER—MNB BDVER'PIIRIMYYJÄ LÄNSI—UUDELIAMAALLA

:; ;

Lohjan LaatuAutot Oy
' Mustikkatie 2, Lohja as - Puh. 019-383 003, fax 383 347 AV ark. 9—18, la 10—14 - Juha Liukkonen 0400-443 962

Maan paras valikoima käytettyjä Lantikoita ja Rangeia sekä monipuolinen valikoima muita vaihtoautoia.
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Soljuvia ajatuksia
Olen nähnyt nyt muutamia valokuvia uudesta

Rover 75 -mallista, ja olen erittäin tyytyväinen muo-
toiluun, joka on nähdäkseni onnistunut.
Sisustuksestakin näkemäni väläykset antavat odottaa
hyviä näkymiä. Autoon on sopivasti yhdistetty van-
haa ja uutta ja se on jopa urheilullisen oloinen, kui-
tenkin säilyttäen arvokkaan klassisen olemukset ja
pysyen selkeästi neliovisena sedanina.

Tekniikkakin pysyy asiallisena, joskin viritysaste
olisi saanut olla hieman korkeampi. Automaatin
viisilovisuus on nykyaikaa.

Olen kuitenkin erittäin pettynyt siihen, että
autoon on valitty etuveto. Toivoin hiljaa sisimmässäni,
että autosta tulisi takavetoinen, onhan uusi osakkei-
den enemmistön omistaja takavetoisista tunnettu
BMW. Takavetoisuus tuo mielestäni autoon tukevuut-
taja "aristokraattista arvostusta”. Lähes kaikki enem-
män arvostetut automerkit ja -mallit ovat edelleen
takavetoisia. Takavetoisen auton ajo-ominaisuudet

ovat neutraalimmatja auto on paremmin hallittavis-
sa. ja tämä Rover olisi ehdottomasti tarvinnut taka-
vedon.

Asia, josta olen ollut huolissani jo edellisen ison
Roverin kohdalla, on kolariturvallisuus. 200- ja 400—

sarjan Roverithan ovat menestyneet kovin huonosti
kolaritesteissä. Rover 800-mallista en ole kolaritesti—
tuloksia nähnyt, mutta epäilen senkin turvallisuutta,
koska sisarmalli Hondalta on ollut huono. Niin, toi—

voisin, että Rover olisi uudelleen alkanut panostaa
turvallisuuteen samalla innolla, kuin se teki P6
mallinkin kohdalla. P6 mallihan on oikein kuuluisa
mäistä kolariturvallisuutta ja passiivistakin turvalli-
suutta kohottavista rakenneratkaisuista.

Toivon Roverin uudelle mallille kaikkea hyvää ja pit-
kää ikää

jäsen 541

ROVER 200 - ROVER 400 - ROVER 600
ROVER 2200 - ROVER 75 - ROVER 100

ROVER 800 - ROVER 2000 - ROVER 3500
ROVER VITESSE - ROVER 3L - ROVER 2600

KEVÄ TTARJOUKSIA

ROVER 200 - 416
>ALKUPERÄISET LEVYPYÖRÄT 14" SRJ 4 KPL 1500,—
>ALUPYÖRÄT BWA 14" SRJ 4 KPL 2500,—
ROVER 420
>ALUPYÖRÄT BWA 15" SRJ 4 KPL 2800,-
>ROISKELÄPÄT ALKUP SRJ 4 KPL 450,—
ROVER 600
>ALUPYÖRÄT BWA 15" SRJ 4 KPL 2850,-
ROVER 820 - 827
>ALKUP LEVYPYÖRÄ 14" 200,—
>VITESSE ALUPYÖRÄ SRJ 15"5 KPL—B 3000,—
>LÄMMITYSLA1'IT. MOOTTORI 800,—

>LYHDYNLASI 420,—
>ETUP.LAAKERISRJ 580,—
ROVER SD-l 2600-3500 VDP
>ALUPYÖRÄT VDP 14" SRJ 4 KPL —B 1800,—
>ETUPUSKURI MUOVI ALKUP VDP 700,—
>EHJÄT OVET 4KPL 4000;
ROVER PG 2000-2200-3500
>KAKSIRAITAKAPSELIT,UUDET 4KPL SRJ 1800,-
>ETUNISKATUET PARI -BB 700,—
>BW-35 KD VAIJERI 200,—
ROVER P5 3L - 3.5L P4 75 - 100
>3L MKI - 80 - 100 KAPSELIT UUDET 4KL SRJ 1200,—
>PUSK.KESKIOSA ,ETU 3.5L UUSI 1500,—
RANGE ROVER CIASSIC JA LAND ROVER DISCOVERY
>ALUPYÖRÄT BWA 15" 4KPL SRJ —B 2000,—
>TAKAYLÄLUUKKU ALKUP UUSI ASENNE'lTUNA 4000,—
>OHJAUSTEHOSTINSRJ VANHAT V8 -B 4500,—

>HD—TAKAJOUSET ALKUP. PARI 800,-
>LOKASOJANREUNASARJA EFi ALKUP 1 500,—
RANGE ROVER 4.0 JA 4.6
>KARJAPUSKURI ALKUP. 3000,—

Huollot
Korjaukset
Varaosat
Autot

Pub 09—8555 617
Fax 09 -853 1331

Email: karaasiQkolumbusj

Karaasi
UUSIEN OSIEN LISÄKSI RUNSAASTI VAIHTO—OSIA SEKÄ PURKUOSIA
MM VITESSE— 91,STERLING—88,820—88,SD—l 2600—3500,P4,P5,P6,RANGE ROVERYM.

LAND ROVER DEFENDER - LAND ROVER FREELANDER -
RANGE ROVER - ROVER 80 - ROVER 90

LAND ROVER DISCOVERY
ROVER VANDEN PLAS - ROVER STERLING
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Ilmoituksia
Ostetaan

Series III SWB keskimmäinen istuin, takalokasuojat
ja kumiset lokasuojanlevitykset. Kunnolla ei väliä.

Timo Lahnalampi, 040-5013566

Rover Ystävät ry:n internet kotisivut ovat ainakin
toistaiseksi osoitteessa http://members.xoom.com/
roverystavat/ . Käykäähän katsomassa. Kommentit
sisällöstä ja toiveet sen suhteen sähköpostilla
virpiQarppenet.

Jäsenmaksuista
jäsenmaksu on 150 mk/vuosi.
Ainaisjäsenmaksu on 1500 mk.
Tili: 143030—42624
Maksaessasi muista mainita jäsennumero ja
jäsenen yhteystiedot!

Info-taulut
Rover-ystävien INFO-taulut löytyvät:
Karaasilta,
juvan teollisuuskatu 21 B, Espoosta ja
Off Road Centeristä,
Läkkisepäntie 22, Helsingistä.
INF O-tauluilta löytyy tietoa tapahtumista,
joista ei ehditä muuten ilmoittaa.

Myydään

Land Rover 5D Long, vm -75, 2,3 l diesel, 1+8 hen-
keä, vinssi, kattoteline, katsastettu joulukuu -98,
sisällä säilytetty, ajettu vain 76 000 km.

Maa- ja kotitalousteknologian laitos,
09-70858485 tai 09-70858480

Rover 2000 -67 projekti: korin ruostevauriot korjat-
tu, lokasuojat, helmapellit, etc. korjattu ja pohja-
maalattu. Valmis projekti sellaiselle, joka ei ole in-
nostunut peltitöistä. Myyn myös osina, jos kysytään
järkeviä kokonaisuuksia. Auto tällä hetkellä Valkea-
lassa, kuljetus Valkeala-Espoo välillä mahdollinen.
Myynnissä erikseen vanhan malliset niskatyynyt etu-
istuimiin.

Pekka, puh. iltaisin 09-805 3593

Kerhosopissa:
Hihamerkit: 20 mk (II-laatu)

Kenkäpussit: 20 mk

Tarroja löytyy, kysele mikä on tilanne viireissä ja
vaunumerkeissä.

T-paitoja on tarkoitus teettää lisää kevään mittaan.
Teetämme kerholle myös lippalakkeja.

Nyt on myös mahdolista saada lisää niitä kansitakki-
tyyppisiä takkeja ja niihin housuja. Kiinnostuneet
soittakaa Lampuoti 09-750 714.

Vihreitä sateenvarjoja puuvarrella ja kerhologolla
saadaan myös. Hinta kerholaisille tulee olemaan noin
70 mk.

Myöhemmin keväällä tarkemmat hinta- ja kokotiedot
T—paidoista ja lippalakeista.
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