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Sepitelmiä

SOHVAN SYÖVEREISTÄ
Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia Burnout Partyssa mukana olleita talkoolaisia ja katsojia.
Teitte tästä hienon tapahtuman. Jälleen kerran.
Monina vuosina on vatsanpohjalla ollut perhosia epävakaisen sään johdosta. Tällä kertaa ennusteet näyttivät hyviltä. Vettä tuli, mutta vasta iltabileistä kotiin kävellessä.
Ilma oli siis hyvä, joskin tuuli oli kohtalainen aiheuttaen lieviä ongelmia
telttojen kanssa ja ravintola oli ilmoittautumisen aikana kuin tuulitunneli.
Tuuli vähensi myös juomien tarvetta, joten taas jäi limpsaa.
Itse kisasta en osaa niinkään kertoa, paloauto oli sammuttamassa paloa ja
saapui myöhässä paikalle, joten myös kisa aloitettiin n. 1 1/2h myöhässä.
Tulokset ovat luettavissa kotisivuiltamme, ja keskustelua tapahtumasta
löytyy eri foorumeilla internetissä.
Palautepalaveri 12.9. klo 14.00 Kertsillä, Perämiehenkatu 10 Salo.
Toisena, ehkä ajankohtaisempana, asiana on Riverside Cruisersin neljännesvuosisataisen cruisailun ”juhlistaminen”. Ajankohdaksi kaavailtiin
12.9. ja tästä pidetään kiinni. Kello 16.00 kokoonnutaan Perämiehenkadulla ja festivaali aloitetaan cruisailemalla kaupungilla, letkan madellessa
menneiltä vuosilta tutuissa paikoissa Cafe 68:n ja Kaisan Baarin välillä.
Noin kello 18.00 järjestellään ajokit parkkiin Perämiehenkadulla ja aloitellaan illanviettoa ruokailulla ja kamarimusiikilla. Kertsillä jatketaan tästä
eteenpäin muusikoiden johdolla virvokkeita nauttien.
Vaikka RC 25v- ilmoituksessa on huudeltu alkuvuosien jäsenten / puuhastajien perään, on kutsu tarkoitettu myös nykyisille jäsenille.
Historic Grand Race, kauden päätapahtuma vanhojen rata-autojen harrastajille. Sinne piti itsekin matkaaman koko viikonlopuksi, mutta työnantaja oli toista mieltä. Onneksi pääsin paikalle edes sunnuntaina pitämään
lusikkaa korkealla kun Saarisen Pekka painoi lipun lattiaan. Eikö jotenkin
näin selostettu muinoin formulakisojakin.
Säätiedotus uhkaili sateella, ja sitä myös saatiin. Ilma näytti jo hieman selviävän, mutta V8-luokan odotellessa varikonportilla, aukesi taivas.
Edellisissä lähdöissä sateen kastelema rata aiheutti ulosajoja ja kanssakilpailijoiden kanssa kolhimisia. Päivän ensimmäinen kaiteessa käynti
nähtiin jo warm-up -kierroksilla.
Myös Pekka oli käynyt lauantaina perä edellä hiekalla, mutta onnenpoikana löysi kaiteettoman kohdan Ahveniston turva-alueettomalta radalta.
Onneksi pahemmalta säästyttiin ja kotiin tuotiin pari pokaalia.
Varsinkin sunnuntain toisessa lähdössä nähtiin välillä kovaakin kilvoittelua.
Paikkakuntalaisista hienosti ajoi myös Rantasen Marko Mantallaan. Voitto
kahdessa eri luokassa!
Syksyn aikana on luvassa vielä RC Syyskokous. Asiasta ilmoittelen kun
saamme päivämäärän päätettyä.
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Mukavaa syksyä ja valmistautumista tallikauteen.
Tavataan 25v-kokoontumisessa!
Kreivi
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Elettiin vuotta 1984 ja Riverside Cruisers otti ensiaskeleitaan.
Olitko mukana touhussa jo silloin, vai heräsitkö vasta myöhemmin?

Tule muistelemaan menneitä kanssamme.
lauantaina 12.09.2009 klo 16.00
Perämiehenkatu 10, Salo

Arvostamme suuresti jos saavut paikalle harrasteajoneuvollasi.
Jos kuitenkin olet jo aikuistunut, muutkin kulkuvälineet sallitaan.

Juhla-Cruising

Menneitä muistelemassa myös:

THE RIVERSIDE
Blues Band

Ilmoita osallistumisestasi (henkilömäärä) 6.9. mennessä
email: kreivi@riversidecruisers.fi
SMS: 0400 742 150
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