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Tervehdys hyvät Bensaa SUAnissa lehden lukijat.

Tämä lehti ilmestyy aikataulustaan myöhässä mutta aina ei käy niin kuin
ajateltiin...

Saimme tähän lehteen pari uutta jutun kirjoittajaa ja toivon saavani heiltä
seuraaviinkin lehtiin lisää juttuja. Ilkka kävi saksassa ja kertoo vinkistä siel-
lä. Saimme myös uuden jäsenen SUA:n hallitukseen ja Arto esittäytyy tässä
lehdessä ja kertoo hiemän itsestään. Kiitos Ilkalle ja Artolle.

Sami pääsi ihailemaan uutta Ford GT urheiluautoa. Samilla on taito ottaa hy-
viä kuvia juttuihinsa ja lisää löytyy netistä Samin sivuilta. Käykääpä ihaste-
lemassa. Kiitos myös Jarmolle ja Timpalle heidän jutuistaan.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
SUAnLEFFAILLANRONNIEPETERSONTIE-
TOKILPAILU2.2.2018
VASTAUKSET

1.NikiLauda.
2.NinaLincoln-Rindt.
3.March.
4.ReineWisell.
5.Ajoimutkatsladissa,siissivuluisussa.

6.LotusElanPlusS2130/5,vm.1972.
7.BrabhamBT15.
8.RanskanGrandPrix1973.

Tietokilpailunvoittaja:AriTamminen

Palkinto:TyyliäTeillekirja.
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Puheenjohtajan turinat

Suomen Urheiluautoilijat perustettiin 2012 ja siitä lähtien olen naputellut
puheenjohtajan palstan neljästi vuodessa – monta juttua siis. Toivottavasti
nuo lyhyet tekstit on joku joskus jopa lukenut? Päätoimittajamme Osmo on
pakertanut omalta osaltaan päätoimittajan palstoilla sekä sen lisäksi myös
monta hikipisaraa tuottanutta vääntöä lehden painatuksen kanssa. Hatun-
nosto Osmolle ja kiitokset upeasta työstä!

Onnekkaasti saimme viimein kerhona oikeuden omaan sivustoomme ja do-
maineihimme, hiukan vääntöä ehti matkan varrelle kertyä. Mutta nyt on
oma tupa, oma lupa. Mielenkiintoista miten helposti voi kaapata toisen si-
vuston, vastaavanlaisia tapauksia on muitakin. Kerhotoiminnan kun ei pi-
täisi olla muuta kuin vapaaehtoista toimintaa. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
Toivottavasti.

Tätä kirjoitettaessa oli jo leffailta ja kevätkokous. Super Swedestä tehty filmi
oli mielenkiintoinen ja ruoka oli hyvää – ja seura erinomaista. Uusi hallitus
istahti alas ja uusina jäseninä aloitti Jens sekä Arto. Tervetuloa mukaan hal-
litukseen! Ja onnea matkaan!

Syksyn linnakierroksella keskusteltiin vastaavanlaisesta tapahtumasta, eli
sen voisi toistaa. Tai sitten voidaan tutustua uusiin linnoihin. Toisaalta
kiinnostus heräsi myös luolakierrosta kohtaan. Lohjalta löytyy Suomen pi-
sin luola ja Kirkkonummella on luola jota pidetään yhtenä Suomen kymme-
nestä kiinnostavimmasta tutustumiskohteesta. Molemmat luolat ovat
sopivan automatkan päässä Pääkaupunkiseudulta. Näiden lisäksi löytyvät
Nuuksion kuusi luolaa, mutta niiden kiertämiseen tarvitaan jo kunnon
maastokengät.

Oikein mojovaa kuluvaa vuotta ja nykäiskääpä hallituslaisia hihasta ideoista,
joita toivoisitte toteutettavan.

Jarmo Heinonen

Puheenjohtajan palsta
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Classic Remise Düsseldorf

Jos olet Saksan Düsseldorfissa, ja
aikaakin olisi pari tuntia käytet-
täväksi johonkin mukavaan, täs-
sä vinkki.

Classic Remise Düsseldorf on
vanhaan pyöreään veturihalliin
vuonna 2006 perustettu vanho-
jen autojen keskus, jossa on esillä
autodiilerien myynnissä olevia
klassikkoautoja, mutta myös
korjaamotoimintaa ja varaosien
myyntiä. Löytyypä rakennuksesta myös ravintola, joka näytti olevan suosittu
ainakin perjantaina lounasaikaan.

Düsseldorfin Remise ei ole ainoa laatuaan, vaan ensimmäinen Remise perus-
tettiin Berliiniin historialliselle raitiovaunuvarikolle jo 2003. Se vaikuttaisi
kuvien perusteella olevan hyvin saman tyyppinen mutta selvästi suurempi
kuin tämä Düsseldorfin paikka, eli uskallan suositella sitä paikalla käymättä-
kin.

Remise Düsseldorf on vain reilun
neljän kilometrin päässä päärau-
tatieasemalta. Lähin U-junan py-
säkki on muutaman sadan metrin
päässä (pysäkki Provinzialplatz).
Sisäänpääsy on ilmainen, ja au-
kioloajat laveat: ma-la klo 08.00-
20.00 ja sunnuntainakin klo 10.00-
20.00.

Classic Remise Düsseldorf
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Ravintolassa istuessaan voi vaikka yrittää löytää virheitä upean Gor-
don Keeblen entisöinnistä. Itse asiassa auton kynnyskotelossa näkyi ri-
vi niittejä. Tuskinpa kuitenkaan olivat siinä sattumalta.

Lamborghini LM 002, vain 27 tkm ajettu. Tarjolla kokonaisedulliseen
hintaan 395  000 €.
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Kalusto vaihtuu jatkuvas-
ti, kun diilerit saavat au-
toja myytyä. Otetaanpa
tähän muutama poiminta
tarjonnasta.

Kaiken kaikkiaan Remise
Düsseldorf on hieno
paikka käydä oleilemassa
vanhojen autojen keskellä komeassa ympäristössä. Vaikka suurin osa esillä
olevasta kalustosta on myynnissä, ainakin normaaleilla taskuilla varustetut
ostohousut voi kuitenkin huoletta jättää kotiin. Esillä olevat autot ovat vir-
heettömiä, mallit suurimmalta osin niitä halutuimpia, ja hinnat jo senkin ta-
kia aivan poskettomia. Vaan on ne hienoja!

Teksti ja kuvat: Ilkka Lahermo

Teinibemari? Selvästikään ei,
vaan BMW M3 S3 Sport 2.5 AC
Schnitzer. Jollekin asiaan vih-
kiytyneelle tuosta pitkästä
merkinnästä löytynee selitys
uskomattomalle 119  000 € hin-
nalle.

Vähän maanläheisempää kalus-
toa. Tästä 95 tkm ajetusta V8-
moottorisesta Diplomatista joku
saattaa jopa maksaakin pyyde-
tyt 22900 €.
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LUOTETTAVUUSKILPAILUT

12 HOURS OF SEBRING

Luotettavuuskilpailu ajettiin upeissa Floridan maisemissa USA:ssa. Bruce
McLaren ja Mario Andretti ajoivat vuonna 1967 kilpailun voittoon, kilpurina
oli muhkealla 7- litraisella moottorilla varustettu Ford GT 40 Mk IV.

LE MANS 24 HOURS

Vuonna 1966 Bruce McLaren ja Chris Amon voittivat korkealle arvostetun Le
Mansin 24 tunnin luotettavuuskilpailun. Autona legendaksi noussut Ford GT
40 Mk II, jonka nopeuden takasi mahtava 7- litrainen moottori. Tämä voitto
oli ja on uusiseelantilaisille erittäin tärkeä, vielä tänäkin päivänä, sillä mo-
lemmat kuljettajat olivat Kiwejä, joiksi myös uusiseelantilaisia ajan hengen
mukaisesti kutsuttiin.

Vielä tärkeämpi kilpailun voitto oli Henry Ford II:lle henkilökohtaisesti, For-
din brändille ja USA:lle, sillä se oli ensimmäinen Le Mans- voitto Fordille. Täs-
tä julmetusti innostuneena Henry Ford II juhli voittoa Brucen ja Chrisin
kanssa palkintopallilla, samoin sitten illalla ravintolassakin koko tallin henki-
lökunnan kanssa.

INDIANAPOLIS 500

Indyssä ei suuria menestyksiä tullut ja kilpailutkin jäivät varsin vähäisiksi,
osittain tähän vaikutti McLaren tiimin osallistuminen moneen eri kilpasar-
jaan, mikä koetteli tallin resursseja liikaa.

Bruce McLaren Motor Racing:n ensisijaiset kilpailusarjat olivat Can-Am ja
Formula 1. Mainitsen tässä vain esimerkin kaltaisesti parin kilpailukauden tu-
loksia, lähinnä laajemman kuvan antamiseksi lukijalle tallin laajasta kilpailu-
toiminnasta.

Bruce Mclaren (osa2)
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Kilpailukausi 1970

Denny Hulme loukkaantui toukokuussa auton sytyttyä palamaa harjoituksis-
sa, eikä pystynyt osallistumaan itse kilpailun. Varsinaisessa kilpailussa McLa-
ren tiimin kuljettajina olivat Peter Revson ja Dennyn korvannut Carl
Williams. Molempien McLaren autojen moottorina oli Offenhauser. Williams
sijoittui sarjataulukossa kauden loputtua sijalle 9. ja Revson sijalle 22.

Kilpailukausi 1971

McLaren käytti edelleen autojensa moottorina Offenhausenin koneita. Kuljet-
tajina olivat Denny Hulme ja Peter Revson. Sarjan lopputaulukossa Revson si-
joittui hienosti sijalle 2. mutta Dennyllä ei oikein kulkenut ja hän sijoittui
sijalle 17.

TASMAN SARJA

Tasman sarjaa ajettiin Australiassa ja Uusi- Seelannissa vuosina 1964 – 1975 ja
nimensä se sai molempien valtioiden välissä sijaitsevasta Tasmanian merestä.
Sarja ajettiin ns. Euroopan talviaikaan, joten sarjat eivät juurikaan häirinneet
toistensa kilpailukalentereita. Mutta käytännössä rasitti paljon tallin talou-
dellisia-, henkilöstö- ja autojen rakentamisresursseja.

Kilpailukausi 1964

Ensimmäisen kerran kilpailuissa esiintyi Bruce McLaren Motor Racig Ltd.
Teddy Mayer, joka oli tallin osakas, ehdotti Brucelle nuorempaa veljeään
Timmyä kuljettajaksi ja hän myös järjestäisi rahoituksen kuntoon. Näin Tim-
my Mayerista tuli McLaren kuljettaja.

Kauppaan vielä kuului Timmyn mekaanikko Tyler Alexander, joka oli terve-
tullut apu tallin teknilliselle puolelle.

Kausi oli hyvin kaksijakoinen, Bruce voitti sarjan mutta tallikaveri hyvin lah-
jakas ja taitava nuori amerikkalainen Timmy Mayer menehtyi kauden viimei-
sessä kilpailussa, South Pasific Trophy, Australiassa. Tämä oli Brucelle ja
Timmyn isoveljelle Teddy Mayerille todella kova koettelemus.
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Sarjan ensimmäisen mestaruuden Bruce McLaren voitti ajamalla osakilpai-
lusijoitukset ;

1. sijat, New Zealand GP, Lady Wigram Trophy ja Teretonga International osa-
kilpailuista ja
2. sijat Warwick Farm International ja Australian GP osakilpailuista, sekä
3. sijat Levin International ja Lakeside International osakilpailuista.

Sandown International Cup osakilpailun Brucelta keskeytti.

Tallikaveri Timmy Mayer ajoi hyvin sijoittuen sarjassa 4:ksi, ajamalla osakil-
pailusijoitukset :

2. sijat, Levin International ja Teretonga International osakilpailuissa, sekä
3. sijat, New Zealand GP ja Warwick Farm International osakilpailuissa, ja
4. sija Sandown International Cup osakilpailussa, sekä 8, sija, Lady Wigram
Trophy.

Australian GP päättyi keskeytykseen.

Kauden viimeinen osakilpailu South Pasific Trophy, harjoituksissa tapahtui
Timmylle kohtalokas onnettomuus. Autoina heillä molemmilla oli Cooper
T70, jonka Coventry Climax- moottoria ja alustaa Bruce oli virittänyt mielei-
sekseen.

Kilpailukausi 1965

Bruce McLaren Motor Racing, ilmoitti kaksi kuljettajaa ja autoa kilpailuihin
Brucen ja toista autoa ajamaan amerikkalaisen Phil Hill.
Bruce McLaren sijoittui sarjapisteissä 2:ksi ajaen osakilpailusijoitukset ;

1. sija, South Pasific Trophy.
2. sijat, Lady Wigram Trophy ja Teretonga International,
4. sija, Sandown International Cup, sekä 5. sija Levin International.

Keskeytykset New Zealand GP ja Warwick Farm 100.

Phil Hill sijoittui sarjapisteissä jaetulle 4:lle sijalle ajaen sijoitukset ;
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3. sijat, Teretonga International, Sandown International Cup ja South Pasific
Trophy.
4. sija, Levin International. Hylkäys New Zealand Grand Prix.

Keskeytykset, Lady Wigram Trophy ja Warwick farm 100.
Autoina molemmilla oli Brucen jatko virittämät Cooper T79, Coventry Climax
– moottoreilla.

Kilpailukausi 1968

McLaren ajoi kauden kilpailuista vain neljä ensimmäistä kilpailua, Owen
Racing Organisation tallin kuljettajana. Bruce oli sarjapisteissä 6:lle sijalle
ajaen sijoitukset ;

Keskeytykset, New Zealand Grand Prix ja Levin International.
5. sija, Lady Wigram Trophy ja 1. sija Teretonga International.
B.R.M. P126 autolla, mikä jäi hänen viimeiseksi voitokseen kotimaassaan
Uusi-Seelannissa.

Samalla loppui Bruce McLarenin Tasman sarjan kilpailut.

CAN-AM- SARJA

Can-Am– sarjaa ajettiin nimensä mukaisesti Kanadassa ja American Yhdysval-
loissa, joissa sarja oli erittäin suosittu, niin kilpailijoiden, kun suuren yleisön
keskuudessa. Can–Am -sarjaa alkoi vuonna 1966 ja viimeinen kilpailukausi oli
1987. Alkuvuosina Kanadassa ajettiin vuosittain kaksi osakilpailua ja USA:ssa
neljä osakilpailua.

Tässä käsitellään vain ns. McLarenin aikakautta, vuodet 1966 – 1971, mikä liit-
tyy Bruce McLareniin ja McLaren autoihin. McLarenin autot olivat luokiteltu
ryhmä 7- sarjaan.

Can-Am sarjan palkintorahat olivat moninkertaisia verrattuna muihin kilpa-
autoluokkiin, mm. vuonna 1970 Al Unser pokkasi yhden kilpailun voitosta
271.697 USD. Suuret palkintorahat mahdollisti ensin McLarenille Can-Am
asiakasautojen tuotannon, joka oli erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Edellä
mainitut tuotot mahdollisti McLarenin oman Formula 1:sen suunnittelun ja
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rakentamisen.

Kilpailukausi 1966

Tällä ensimmäisellä Can-Am – kilpailukautena Bruce McLaren tiimin kuljetta-
jina olivat Bruce McLaren ja Chris Amon. Heti kauden alussa havaittiin, ettei
McLaren M1A ja M1B autot olleet kaikkein nopeimpia autoja, sillä ne oli ra-
kennettu 1964, moottoreina käytettiin Chevroletin ja Oldsmobilen koneita.
Mestaruuspisteissä Bruce oli 3:s ja Chris 6:s. Tämä tulos ei tyydyttänyt McLa-
renia lainkaan. Uuden auton kehitystyötä tehtiin pitkin kuluvan kilpailukau-
den ajan, tarkoituksena saada ensi kauden autosta, kilpailukykyinen heti
kauden alusta lähtien. Kisoihin osallistui16 autoa, joista 8 oli McLareneita.
Asiakasautoista yhdessä käytettiin Fordin voimalaitetta.

McLaren oli tehnyt asiakasautojen valmistuksesta sopimuksen Iso- Britan-
niassa toimivan Trojan Cars / Trojan-Tauranec Racing kanssa McLaren Can-
Am- kilpa-autojen valmistuksesta. Joidenkin tietojen mukaan McLaren Can-
Am kilpa- autoja Trojan rakensi kaiken kaikkiaan 200 kpl, vuoteen 1970 men-
nessä, jolloin McLareneiden valmistaminen loppui.

Kilpailukausi 1967

Bruce McLaren rakensi oman Can-Am- sarjan autonsa ja niissä käytettiin
Chevroletin V8 ns. pikkulohkon moottoreita, jotka oli rakentanut kalifornia-
lainen Al Bartz Engines. Auton alusta ja koripaneelit olivat alumiinia ja muo-
dostivat yhdessä ns. täysalumiinisen monokokin, jolla varmistettiin auton
keveys ja riittävät lujuusominaisuudet.

Markkinoinnin vuoksi Bruce keksi maalata McLaren M6A auton oranssin vä-
riseksi, josta tuli tiimin tunnusväri ja sitä kutsuttiinkin nimellä McLaren-
oranssi.

Talli herätti paljon huomiota, myös kuljettajavalinnoillaan, sillä kaikki kuljet-
tajat olivat uusiseelantilaisia Bcuce McLaren, Denis ”Denny” Hulme ja Chris
Amon, joita kutsuttiin myös ”Kiwi-kuskeiksi”. Tämä nimitys juontaa juurensa
Uuden-Seelannin lentokyvyttömästä Kiwi- linnusta, lisäksi McLaren oli otta-
nut Kiwi- linnun autonsa ja tiiminsä tunnukseksi.
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Tiimin menestys oli heti vuoden alusta alkaen huikaiseva. Bruce McLaren, oli
sarjan 1:n voittaen kuljettajien mestaruuden McLaren M6A autollaan ja Den-
ny Hulme oli kuljettajien mestaruustaistossa 2:n samanlaisella McLarenilla.
Bruce McLaren Motor Racing, voitti viisi kauden kuudesta kilpailusta ja siten
koko Can- Am sarjan ylivoimaisesti paras auto. Kisoihin osallistui 15 autoa,
joista 6 autoa olivat erimallisia McLareneita.

Kilpailukausi 1968

McLarenit jatkoivat siitä mihin edellisenä vuotena olivat jääneet, nyt kylläkin
vauhti autoihin saatiin Chevroletin V8 isolohkomoottoreista, ja niiden muri-
na oli aikaisempia koneita mahtavampi.

Autoihin tehtiin mm. moottoreiden ja aerodynamiikan takia muutoksia ja kil-
purin malli oli M8A ja sen korikin muotoiltiin uudelleen. McLarenit voittivat
neljä kilpailua kuudesta ja ollen edelleen sarjan paras auto. Denny Hulme oli
sarjan voittaja keräten 5 pistettä enemmän, kuin toiseksi sijoittunut Bruce
McLaren. Autoja osallistui kisoihin 15, joista erimallisia McLareneita oli 9 au-
toa.

Kilpailukausi 1969

Oli McLaren tallin autojen ja kuljettajien murskaavaa ylivoimaa, sillä McLaren
voitti kauden kaikki kauden 11. kilpailua. Bruce voitti 6 kilpailua ja Denny 5
kilpailua. Kauden päätteeksi Bruce voitti mestaruuden ja Denny oli toinen,
muistaakseni vain viisi pistettä Brucelle hävinneenä.

Kaksi kertaa kauden aikana McLarenit ottivat legendaariset kolmoisvoitot,
kuljettajina Bruce McLaren, Denis ( Denny) Hulme, sekä amerikkalainen Mark
Donohue. McLaren M8B oli kauden ylivoimaisesti paras auto.

Can-Am – sarjaa kutsuttiin usein ”Bruce ja Denny -sarjaksi” sen jälkeen kun
edellä mainitut kuljettaja veivät hyvin usein kaksi ensimmäistä palkintopalli-
sijaa, voittivat kilpailuja vuorotellen. Samoin kävi myös myös autojen kohdal-
la McLaren dominoi sarjaa vuodesta 1967 – 1971. Autoja vuoden sarjassa oli 32
ja niistä 18 McLareneita.
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McLaren oli jo pitkin kautta miettinyt kilpa-autoilijan uran lopettamista ja
siirtymistä kokonaan kilpa-auton suunnittelijaksi ja tallipäälliköksi, samalla
hän saisi enemmän aikaa perheelleen. Ikävä kyllä kilpakuljettajan uran päät-
tämisen päätös jäi tekemättä. Valitettavasti tämä kausi oli jäävä Bruce McLa-
renin viimeiseksi kokonaiseksi kilpakaudeksi.

Kilpailukausi 1970

Can-Am- sarjan viidenteen vuoteen Bruce McLaren Motor Racing:llä oli todel-
la hyvät lähtökohdat, olihan edeltävän vuoden tulos huikaisevan hieno. Mut-
ta parannettavaakin oli, sillä Denny Hulmen auto syttyi palamaan Indy 500-
kisan harjoituksissa 30. päivä toukokuuta, auton nopeuden ollessa 280 km/h.
Tässä oli ainekset todella suureen onnettomuuteen, mutta Hulme pysyi rau-
hallisena ja sai auton hallittua. Tulipalossa Denny sai vakavia palovammoja
molempiin käsiinsä ja sairausloma alkoi. Autoissa käytettiin polttoaineena
metanolia, joka palaa näkymättömällä liekillä. Tämä Dennyn pahan onnetto-
muuden seurauksena Bruce McLaren oli päättänyt lopettaa oman kilpakuljet-
tajan uransa kauden 1970 päätyttyä.

Pahoista palovammoistaan huolimatta Denny Hulme voitti sarjan mestaruu-
den ylivoimaisesti, mikä myös todisti McLaren M8D olevan nopea ja luotetta-
va kilpa- auto. Lisäksi edesmenneen Brucen tilalle palkattu Peter Gethin ajoi
kolmannelle sijalle.

Kauden aikana autoja oli yhteensä 31 ja niistä McLareneita 12 autoa.

TRAAGINEN ONNETTOMUUS

2.päivä kesäkuuta 1970 maailmalle levisi surullinen tieto Bruce Leslie McLa-
ren on menehtynyt testiajo- onnettomuudessa Goodwood Circuit – moottori-
radalla, Iso- Britanniassa.

Bruce oli testaamassa uutta McLaren M8D mallin Can- Am autoa ja ajanut
juuri Lavant Corner- mutkan läpi kiihdyttäen Lavant Straight suoraa, jossa oli
hiukan vasemmalle kääntyvä shikaani. Ennen shikaania McLarenin nopeus oli
paikalla olleiden mukaan 170 mph, eli n. 273 km/h, auton takakate nousi etu-
reunastaan ylös toimien ilmajarruna ja keventäen auton etupyörien pitoa,
minkä seurauksena Bruce menetti auton hallinnan. Auto kääntyi yllättäen ja
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poistui radan oikealle puolelle ja osui ratavirkailijoiden betonikorokkeeseen
tuhoisin seurauksin. Bruce McLaren menehtyi heti. Takakate oli saranoitu ta-
kareunastaan ja sen etureunassa oli lukitus, jotta mahdolliset kilpailun aikana
tehtävät huolto- ja korjaustyöt voitiin tehdä nopeasti.

Täysin selvittämättä on jäänyt, miksi takakatteen etureunan lukitukset petti-
vät tai oliko ne mahdollisesti huonosti kiinnitetyt, sitä emme todennäköisesti
saa koskaan tietää.

Bruce McLarenin menehtyminen oli todella kova isku perheenjäsenille, tiimin
henkilökunnalle ja suurelle moottoriurheiluperheelle, kautta maailman.

Denny Hulme sai sairasvuoteellaan tiedon hyvän ystävänsä, kilpatoverinsa ja
maanmiehensä menehtymisestä. Denny murtui täysin siinä silmänräpäykses-
sä tiedon saatuaan. Välittämättä omista vakavista palovammoistaan Denny
päätti heti lähteä tiimin tehtaalle jatkamaan töitään.

ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

Bruce McLaren Motor Racing Ltd:n suurin omistaja Teddy Mayer ja vähem-
mistöosakas Tyler Alexander ottivat Mayerin johdolla tallin tehokkaaseen
hallintaan. Teddy kokosi koko tiimin henkilökunnan tallin tiloihin. Esitti hy-
vin tunteikkaan ja vetoavan puheen tiimille, kehottaen jokaisen surra Brucen
poismenoa. Jatkaen kun suurin suru on poissa palatkaa tiimin hallille ja jatke-
taan, siitä mihin olimme jääneet, sillä Bruce ansaitsi sen. Parin päivän kulut-
tua kaikki tiimin jäsenet olivat tallin hallilla täydessä työn touhussa – Brucen
vuoksi. Denny Hulme otti suuren vastuun ja näytti periksi antamattomuut-
taan ja johtaen tiimin kuljettajat takaisin radalle, vaikka oli kulunut vasta n.
Viikko, hänen vakavasta onnettomuudestaan Indianapolisin harjoituksissa.
Hänen käsiensä palovammat olivat todella pahat ja kädet piti sormikerrallaan
laittaa rattiin, tuskat olivat varmasti kovat. Denny halusin sen tehdä Brucen
vuoksi, kuten koko loppukilpailukauden ajamisenkin vajaakuntoisena. McLa-
ren tiimi onnistui tavoitteissaan ja ajoi vaikean kauden loppuun.

MCLAREN RAKENTAJANA

Bruce McLaren muistetaan hyvin tarkkana ja kunnianhimoisena kilpa-auto-
jen rakentajana ja virittäjänä, aivan uransa alusta alkaen. Loistavana analyyt-
tisen ajattelun mestarina hän mietti, miten auto toimii ajossa, varsinkin



16

suurilla nopeuksilla. Esimerkkinä tästä ajattelutavasta oli, kun hän kovassa
ajossa huomasi peilistä polttoaineen täyttöletkun ja korkin sen päällä liikkuva
ylös, alas auton nopeuden voimakkaasti vaihdellessa. Varikolle tultuaan hän
tarkasti asian ja analysoi miksi näin tapahtuu. Bruce päätteli sen johtuvan
auton huonosta aerodynamiikasta, minkä seurauksena polttoaineen täyttö-
aukon kohdalle syntyi voimakas ilmavirrasta johtuva ylöspäin nostava voima.

Bruce haki leikkurit ja leikkasi auton nokkaan ja jäähdyttimien taakse ilman-
virtausaukot, jotta ilman virtaus auton yli sujui mahdollisimman hyvin ja jou-
hevasti, pienentäen samalla auton ilmanvastusta ja lisäten sen vakautta, sekä
huippunopeutta. Nokan ”sieraimista” tulikin McLarenien tunnus merkki.

Lisäksi insinöörinä Bruce ymmärsi teknillisten ratkaisujen vaikutuksen auton
ajettavuuteen ja kuljettajan luontainen ”pers- tuntuma” kertoi hänelle, mitä
auto milloinkin teki ja mitä se ei saisi tehdä. Teknillisesti lahjakkaana Bruce
ymmärsi helposti teknikoiden ja muiden suunnittelijoiden näkemyksiä ja eh-
dotuksia teknillisiksi ratkaisuiksi, koskivat ne sitten aerodynamiikkaa, alustaa
tai vaikka moottorin ominaisuuksia.

McLarenilla oli luontainen johtajan kyky, hän pystyi johtamaan niin ihmisiä,
kuin asioitakin ja hän oli erittäin arvostettu kautta maailman.

McLaren oli palkannut talliinsa aikakauden kilpa-autojen, tekniikka- ja ra-
kentaja welhot Robin Herd, Gordon Coppuck, Don Beresford ja Tyler Alexan-
der, josta viimeksi mainittu tuli talliin Timmy Mayerin mukana.

OMA URHEILUAUTO

Brucen haaveena oli jo vuosia ollut rakentaa oma tieliikennekelpoinen urhei-
luauto, jota rakennettaisiin ns. piensarjoina ja myytäisiin eri puolille maail-
maa ja sen tuloilla vahvistettaisiin Bruce McLaren Motor Racing tallin
taloudellista tilannetta, sekä tallin kehityssuunnitelmia.

Bruce McLaren ja tallin suurin osakas Teddy Mayer olivat päättäneet raken-
taa uudet McLaren kilpurit ryhmä 4:seen, koska siinä oli huomattavasti suu-
remmat palkintorahat voittajille.

Vaikka FIAn luokitusvaatimukset eivät olleet heille itsellekään täysin selvät,
FIA julkaisi kuitenkin ryhmä 4:n luokitusmääräykset. Samaan aikaan he pela-
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sivat politiikkapelejä isojen autonvalmistajien kanssa mm. Ferrarin, Porschen
ja Fordin kanssa, tyyliin ”kaksikin on kymmenen jos suussa maistuu”. Tämän
pelin tarkoituksena oli saada FIAn pohjattomaan kassaan mahdollisimman
paljon rahaa ja sen johtohenkilöille suurta valtaa. Sama touhu on jatkunut
FIA:ssa kautta sen historian.

Näiden vajavaisten luokitusvaatimusten mukaisesti McLaren ja Mayer tekivät
uuden ryhmä 4:n kilpa-autonsa suunnitelmat valmiiksi ja tilasivat ryhmä 4
kilpureiden valmistuksen Trojan Carsilta, joka oli heidän yhteistyökumppa-
ninsa. Uusi kilpuri ristittiin McLaren M6:ksi.

Trojan Cars oli saanut valmiiksi muutaman M6 auton valmiiksi, kun FIA
muuttikin täysin yllättäen aikaisemmin antamiaan ryhmä 4:n luokitusvaati-
muksia. Uusissa luokitteluvaatimuksien mukaan tulisi autonvalmistajan val-
mistaa 50 kappaletta, luokituksen mukaisia kilpa-autoja, jotta auto täyttäisi
FIAn vaatimukset.

Tämän luokitteluvaatimusmuutoksen takana oli Ferrari, joka koki McLarenin
itselleen liian suurena uhkana, sillä olivathan Bruce McLaren ja Denny Hul-
me, McLarenin autoilla hallinneet täydellisesti Can-Am -sarjaa vuosina 1967
ja 1968.

Uuden luokitteluvaatimusten takia Bruce McLaren Motor Racing Ltd päätti
luopua ryhmä 4:n auton rakentamisesta, koska sen taloudelliset resurssit, ei-
vät riittäneet 50:n kilpa-auton rakentamiseen ja pysäytti Trojan Carsilla val-
mistuvien autojen tuotannon.

Samoihin FIAn ketkuilun aikoihin 1968 tieliikennekelpoista urheiluautoa
alettiin todella suunnittelemaan ja rakentamaan tarkoituksena oli saada en-
simmäiset autot valmiiksi vuoden 1969 alkupuolella. Auto nro 001 valmistui
etuajassa tammikuun alussa 1969. Uuden auton tuli selkeästi erottua kaikista
muista sen ajan urheiluautoista.

Uutukaisen tuli olla mm. uskomattoman nopea, kevyt, matalalla oleva pain-
opiste ja jäykällä jousituksella varustettu.

McLaren ja Teddy Mayer olivat päättäneet hyödyntää uuden urheiluauton ra-
kentamisessa ryhmä 4:ään suunnittelemansa kilpa-autonsa M6 loistavaa alu-
miinirakenteista monokokkirunkoa ja luotettavaa Chevrolet moottori-
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tekniikkaa, lisäksi Bruce halusi uuden urheiluauton koriksi kevyen lasikuitu-
muovisen Coupè korin. Auto painoi vain 800 kg. Tulokas nimettiin McLaren
M6GT:ksi.

Al Bartz Enginerin virittämä 5,8 litrainen Chevrolet Corvette LT1 V8- mootto-
ri tuotti 370 hv, sillä oli huikea suorituskyky huippunopeus 267 km/h ) ja
kiihtyvyys 0- 160 km/h 8 sekuntia.

Vain kaksi McLaren M6GT:tä rekisteröitiin tieliikennekelpoiseksi, valmistus-
numerolla 001 valmistunut auto oli Bruce McLarenin henkilökohtaisessa käy-
tössä. Yllätys, yllätys auton ulkoväri on edelleen sen alkuperäinen punainen
ja sisustan väri musta. Auto on edelleen varustettuna alkuperäisellä rekisteri-
tunnuksella OBH 500 H.

Auton ulkoväriä aikanaan ihmeteltiin, miksei se ollut McLarenin oranssikel-
tainen ?

Tarinan mukaan Brucen ajoi McLaren M6GT:llä Goodwoodin radalle, onnetto-
muuspäivän aamulla. Brucen menehtymisen jälkeen auton osti hänen hyvä
ystävänsä ja tallikaverinsa Denny Hulme.
Hulme toimitti M6GT:n Uuteen- Seelantiin, jossa se oli Auclandin museossa
esillä.

Myöhemmin Denny myi auton keräilijälle, Mathews Collection, Denver USA,
jossa auto on esillä.
Auto on täysin alkuperäisessä kunnossa. Eräiden tietojen mukaan autolla on
ajettu 1900 mailia ja toisen tietolähteen mukaan autolla ajetaan silloin tällöin.

Tärkeintä on kuitenkin, että auto on hyvässä kodissa ja siitä pidetään hyvää
huolta.

MCLARENIN PERINTÖ

Bruce toteutti unelmansa täysin tyhjästä päätyen maailman huipulle kilpa-
sarjoissa joissa McLaren itse ajoi ja missä hänen nimeään kantavat kilpa-
autoilla ajettiin.

Bruce McLarenin elämän työ näkyy vielä tänäkin päivänä formula ykkösissä
ja erilaisissa historic – sarjoissa ympäri maailman.
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McLaren on kulkenut pitkän ja paikoitellen vaikean tien kilpa-autoilun hui-
pulle. McLaren on synonyymi, kun puhutaan ammattimaisesta kilpa-auto- ja
kilpailuorganisaatiosta.

MIES MAINEEN TAKANA

Ihmisenä Bruce McLaren tunnettiin rauhallisena, ajoittain jopa hiljaisena ja
ystävällisenä, mutta päättäväisenä miehenä. Hän oli luonteeltaan iloinen ja
nauravainen kaveri, jota oli helppo lähestyä.
Perhe oli hänelle äärimmäisen tärkeä. Bruce huolehti tiiminsä työntekijöistä
ja piti heitä toisena perheenään.

URAN AJOSAAVUTUKSET

- Formula 1 - Can-Am Mestari vuosina 1966 ja 1969
98 Grand Prix- starttia, - Le Mans 24 Hours voitto 1966
4 voittoa - 12 Hours of Sebring voitto 1967
3 nopeinta kierrosaikaa - Tasman sarjan voitto 1964
196,5 maailmanmestaruuspistettä

Teksti: Timo Luotsi
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Elokuvailta Takkakabinetissa

Elokuva itsessään oli hyvä, tarkasti Petersonin urheiluautoilijauraa seuran-
nut dokumentti, jonka äärelle nälkäinen mutta sitäkin intensiivisempi SUA-
laisten joukko oli kokoontunut seuraamaan. Laitteet toimivat mainiosti ja
elokuvan jälkeen ruokakin maittoi. Mitä filmi sitten piti sisällään? Ne jotka
ovat aikeissa katsoa tuon filmin, ei kannata jatkaa tästä eteenpäin, juonipal-
jastuksen takia.

Ronnie Peterson (1944-1978) oli ruotsalainen formulakuski, jota kutsuttiin
SuperSwedeksi. Kuten useimmat formulakuskit, myös Ronnie aloitti uransa
mikroauton ratissa, voittaen Ruotsin mestaruuden 1963 ja 1964. Formula 3
Euroopan mestaruuden voitettuaan 1969, hän siirtyi Formula ykkösiin ja
siellä March tehdastalliin. Kolmen vuoden pestinsä jälkeen Ronnie siirtyi
Colin Chapmanin Lotuksiin kaudella 1973, mestaruuttaan puolustavan
Emerson Fittipaldin kaveriksi.

Alkuun meni hyvin, vuonna 1973 Peterson otti seitsemän voittoa. Kuitenkin,
huonosti kulkenee vuoden 1975 jälkeen, hän muutti takaisin Marchin teh-
dastalliin, voittaen vuonna 1976 Italian Grand Prixin. Kausi 1977 meni Tyr-
relillä, mutta kaudeksi 1978 hän palasi Lotukselle, Mario Andrettin pariksi.
Ronnie Peterson tuli toiseksi, ajajien mestaruudessa, huolimatta Monzan
lähdössä tapahtunutta kuolonkolariaan.

Edellinen leffailta oli Vltavassa, mutta kyllä Takkakabinetti oli tasaveroinen
paikka. Toisessa ehkä joutui soveltamaan tekniikan kanssa enemmän ja toi-
sessa taas tarjoilu oli nopeampaa, mutta elokuvakokemuksena kummatkin
paikat olivat loistavia. Mukaan tullut porukka oli kummallakin kerralla lois-
tava – joka lopulta tekee kokemuksesta upean.

Suosittelen muitakin tulemaan mukaan, kun seuraava elokuvailta järjeste-
tään.

Jarmo Heinonen

Elokuvailta...
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SUAn LEFFAILLAN RONNIE PETERSON TIETOKILPAILU
2.2.2018

KYSYMYKSET

1. Kenelle F1 - kuljettajalle Ronnie Peterson opetti vasemmalla jalalla
jarruttamisen ?

2. Kenen mukaan Ronnien ja Barbron tytär sai etunimensä ?

3. Mikä oli Ronnien ensimmäinen F1- talli ?

4. Kuka oli toinen ruotsalainen F1- kuljettaja, jonka kanssa Ronnie yhdessä
matkusti alkuvuosina F1 -kisoihin ?

5. Mistä ajotavasta Ronnie oli kuuluisa ?

6. Minkä auton Ronnie sai lahjaksi tehdessään sopimuksen Lotus F1 Teamin
kanssa, merkki ja malli ?

7. Ronnien isä Bengt ja Sven Andersson rakensivat Ronnielle F3 luokan
formulan, minkä auton kopio se oli ?

8. Minä vuonna ja missä Grand Prix:ssä Ronnie otti ensimmäisen F1
voittonsa ?

(Vastaukset toisaalla tassä lehdessä)
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25.4.2018 HELSINKI

2018 FORD GT

"...Ford voitti vuonna 1966 Le
Mansin (sijat 1,2,3). 50 vuotta
myöhemmin Ford voitti Le
Mansissa uudelleen, nyt GTE
Pro luokassa..."

"" ...Huikea luomus täynnä
aeroa, designia ja superau-
toa....Kiitos Ford! ! !""

Ford GT40, legenda, ikoni. Auto voitti Le Mansin 24 kilpailun 4 kertaa. Ford
loi uuden Ford GT:n vuonna 2002 merkin 100 vuotis juhlan kunniaksi. Tuo-
tannossa auto oli vuosina 2005-2006. Uusi GT kunnioitti 60-luvun tunnelmaa
olemalla lähes identtinen kopio GT40 MKI versiosta, vain mittakaavaa oli
venytetty juuri sopivasti niin ulkoa kuin sisältäkin. Tekniikka oli päivitetty
nykypäivään ja auto on tänäpäivänäkin varmasti yksi läheisempiä koke-
muksia, mitä voi ilman miljoonien eurojen dollarien puntien investointia
kokea siinä asiassa, millaisia tunnelmia 60-luvun GT40 kuljettajat kokivat
kenties Mulsanen pitkillä suorilla. Harva varmasti tänäänkään ihan ymmär-
tää miten hienon auton Ford itseasiassa teki. Se ei ehkä ole Ferrari tai Lam-
borghini, mutta se jakaa niin suuren määrän suuremmoista historiaa. On
ihme ettei auto ole enempää arvostettu, ainakaan täällä Suomessa.

Fordin historiallisesta kolmoisvoitosta 1966 vuoden Le Mansissa alkoi olla jo
50 vuotta kun asioille piti tehdä jotain. Elettiin vuotta 2015 kun Ford esitteli
Forza Motorsport 6 pelin julkistamistilaisuudessa Pohjois-Amerikan kan-
sainvälisessä autonäyttelyssä ja ilmoitti samaan hengenvetoon uuden Ford
GT:n näkevän päivän valon seuraavana vuonna 2016. Auton julkistaminen
tarkottaisi itseasiassa sitä, että on kulunut 50 vuotta siitä kun Ford voitti Le
Mansin ja oli tottakai päivän selvää mikä tavoite Fordilla oli uuden GT:n

2018 FORD GT

The Doors.. . .!
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suhteen. Voittaa Le Mans GTE luokassa ja toistaa näin Fordin kilpailuhistori-
aa historiaa.

Kesäkuussa 2015 Le Mansin viikonlopun yhteydessä Ford ilmoitti palaavansa
Le Mansiin seuraavana vuonna 100% tehtaan tukemana neljän auton voimin
yhdessä Ford Chip Ganassi Racingin kanssa. Tiimin autot ajoivat IMSA:n ur-
heiluauto sarjassa sekä FIA:n WEC:ssä - World Endurance Champinship sar-
jassa. Ford GT:t debytoivat Daytonan 24h kisassa vuonna 2016 josta
tuloksena oli omassa luokassaan sijat seitsemän ja yhdeksän. Kesäkuussa au-
tot olivat Le Mansissa ja Ganassi tiimin Ford GT numerolla #68 ylitti maali-
viivan ensimmäisenä GTE Pro luokassa. Fujin 6 tunnin kisassa ja Shanghain 6
tunnin kisassa Ford GT:t tulivat maaliin sijoilla 1 ja 2. WEC sarjan avauskil-
pailusta tuloksena oli Silvesrstonessa voitto ja GT:t voittivat myös tulevia ki-
soja. Oli siis selvää, että Ford oli onnistunut tavoitteessaan rakentaa
kilpa-auto, joka myös voitti sen mihin Ford sen rakensi...Le Mansin. Vaikka
kyseessä olikin GTE Pro luokan voitto, se ei tuloksen arvotusta vähennä mil-
lään tavalla.

Tottakai suuri yleisö odotti vesikielellä koska Ford toisi menestyksekkään
GT:n katuversion myyntiin. Sitä saatiin odottaa pari vuotta historiallisesta
Le Mansin voitosta. Kuten kilpa-autostakin voi päätellä, uusi Ford GT ei oi-
keastaan pitänyt sisällään mitään vanhaa. Paitsi ehkä etu-ja takavalojen de-
singin, kattolinjan tunnistetavuuden esimerkiksi tuulilasin muotojen osalta.
Kaikki muu oli pistetty uusiksi. Ford ei todellakaan lähtenyt kisaan vihellel-
len. Kaikki tehtiin täysin kompromissitta ja tavoitteena Le Mansin voitto au-
ton ensimmäisellä yrittämällä. Kuitenkaan ihan äärimmäisyyksin ei menty.
Uuden GT:n moottori
pitää sisällään paljon
yhtäläisyyksiä vuoden
2017 F-150 Pickupin
moottorin kanssa.
Venttiilien kannet,
moottorin lohko sekä
polttoainejärjestelmä
on lähes samanlai-
sia.Fordin uusi Eco-
Boost V6 on 3,5
litrainen johon voi-
maa on haettu kah- Track Mode Set!
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den turbon avustamana. Ja sitä voimaa
onkin ihan riittävästi 647hv ja 746Nm
vääntöä. Ford päivitti moottorin täysin
uuksi, jotta se kestäisi varmasti 24 tun-
tia flat out. Moottoria siis päivitettiin
tottakai joka suhteessa enemmän rata-
ajoon sopivaksi ja luottavuuden maksi-
moimiseksi. Isommat turboahtimet,
kuivasumppuvoitelua oli parannettu,
nokka-akselit olivat uutta design sekä
vetopyörästöön tulevia osia oli suunni-
teltu uudelleen kestämään rasitusta
paremmin.

Ford GT on myös yksi tehopainosuhteeltaan kovimmista autoista tänään.
Yksi syy saavutukseen on Fordin tinkimätön asenne tehdä auto kerralla
kunnolla. Hiilikuitunen monokokki ohjaamolle on itsestään selvyys kun ta-
voitteena on voittaa Le Mans GTE luokka. Hiilikuitumonokkiin on pultattu
eteen ja taakse alumiiniset apurungot tukemaan jousituksen ja jäähdytyksen
komponentteja. GT:n kori on myös tehty hiilikuidusta painon säästämiseksi.
Jousitus on toteutettu työntötangoin joka on suoraa "racespec" ajattelua.
Auton säädettävyyteen eri ajotilanteisiin liittyy nykypäivän mukaisesti
myös muuttuva aerodynamiikka niin aktiivisen takasiiven osalta kuin jousi-
tuksen säätöjen osalta. Eikä tarvitse olla mikään asian tuntija katsoessa au-
ton huikeaa muotoilua ohjaamon takana. Kaikella nähtävillä olevilla
muodoilla on tarkotuksensa, esimerkiksi luoda sopiva pyörre katolta tulevan
"yläsiiven" alle, joka vie moottorille viileämpää ilmaa tehokkaammin. Sa-

malla tuo kanava katolta
tulevan "siiven" alla luo li-
sää down forcea, siihen kun
yhdistetään aktiivinen ta-
kasiipi sekä pohjan di-
fuusori.....

Kun aiemmin 2005-2006 GT
Fordin ovet aukesivat ku-
ten esikuvassa, nyt Ford te-
ki asiat kuten superautoon
kuuluu tehdä. Ovet aukea-

Sisustasta löytyy hiilikuitua ja Alcantara
verhoilu

Tunnistettavuus on säilynyt huolimatta auton huikeasta
muodonmuutoksesta
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vat ylöspäin tuoden ripauksen
sitä rispektiä mikä superautossa
pitää olla, etenkin kun oven ma-
teriaali on hiilikuitua, hiljenevät
loputkin selittäjät ympäriltä.
Myös auton tuulilasissa on sääs-
tetty painoa. Coming:in valmis-
tama Gorilla lasista tehty
tuulilasi on ohuempi tarjoten
kuitenkin saman vahvuuden
kuin normaali tuulilasi. Jotain
kertoo myös suunnittelun tinki-

mättömyydestä kiinteät penkit, jotka ovat hiilikuitua. Jotta ajoasennon saa
kohdalleen, on pedal boxi siirrettävää mallia ja ohjauspyörää pystyy säätä-
mään. Kuvistakin näkee auton ohjauspyörän olevan kaikkea muuta kuin ta-
vallinen, "racespec" ajattelu edustaa autoa jokaisessa yksityiskohdassa.
Suorituskyvystä ei varmasti tarvitse liikaa kertoa, auto painaa vain 1300kg ja
se taitaa 0-100kmh sprintin 2,8 sekunnissa. 0-161kmh taittuu sopivassa 6 se-
kunnissa ja huippunopeutta auto kelaa 348kmh.
Ford on tunnetusti tarkka GTn asiakkaiden
suhteen. Se oli sitä jo vuonna 2005 kun yritys
käynnisti hakuprosessin, jonka kautta Ford va-
litsi uuden 2005-2006 Ford GT:n onnelliset
omistajat. Nyt toistui täysin sama kuvio. Me
Suomalaiset olemme Jenkkiauto kansaa aika
vahvasti ja alalla on säilynyt muutama isompi
yritys. Yksi niistä on Helsingin Herttoniemessä
majaansa pitävä US PARTS Oy, joka on menes-
tyksekkäästi luonut alalla pitkän historian.
Yritys tuo maahan mm. GULF tuotteita sekä
tottakai Fordin alkuperäisosia. Ei siis ole ihme,
että yrityksen toimitusjohtaja Ilkka Ruoppa on
niiden onnellisten valittujen joukossa Fordin
valinnan suhteen uuden 2005 GT:n saamisen
Suomeen sekä nyt tämän huikean 2018 Ford
GT:n. Tällä hetkellä on vielä epäselvää tuleeko
tämä uusi kuvien GT Suomen rekisteriin, mutta
kuulemma auto on tulossa kilpiin joka tapauk-
sessa. Jäämme siis odottamaan kuola valuten

Aeroa Aeroa Aeroa ja vielä kerran Aeroa

The Details!!!!!
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sitä hetkeä, kun tä-
mä pysäyttävä Eu-
rooppalaisien urhei-
luautojen lusikat
katkova GT tulee
vastaan liikentees-
sä......

Suuren kysynnän ta-
kia Ford on päättä-
nyt valmistaa autoa
aina vuoteen 2020
asti kokonaistuotan-

tomäärän ollessa tasan 1000 autoa alkuperäisen 250 auton sijaan. Ford halu-
aa pitää auton erityisenä, mutta suuri kysyntä pakottaa valmistajanan
valmistamaan näitä upeita superautoja enemmän. Olisi väärin olla valmista-
matta. Ford GT on saanut rutkasti kehuja eri koeajossa, auto on nopea ja sen
teknologia täyttä tätäpäivää ollen kuitenkaan hybridi. Kaiken kruunaa auton
menestyminen kansainvälisissä GT sarjan kisoissa ja nappi kakun päällä on
tuo GTE luokan voitto auton ensimmäisessä Le Mansissa tasan 50 vuotta For-
din historialisesta kolmoisvoitosta.

On enemmän kuin kunnia saada yksi näitä autoja Suomeen, siis kunnia Suo-
malaiselle urheiluauto kulttuurille. Ford GT on ehkä Suomessa aliarvostettu,
ollut siis tähän päivään mennessä, tuntuu ettei suuri yleisö osaa arvostaa
hienosti rakennettua 2005 GT:tä vielä tänä päivänäkään. Mutta se, joka tätä
uutta tulokasta aliarvioi menee pahasti metsään sanoissaan. Ford on luonut
todellisen superauton, joka pysäyttää kenet tahansa liikennevaloissa ihaste-
lemaan auton futuristisia muotoja ja kun tietää, että se voittanut Le Manssi-
sa, ei tarvita sanoja.

Lisää kuvia löytyy osoitteesta www.samiaal.kuvat.fi/kuvat/

Teksti ja kuvat: -Sami Aaltonen -

2005 Ford GT ja 2018 Ford GT, kumman sinä näistä ottaisit!?
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Uusi hallituslainen

Tervehdys arvoisat SUA:n jäsenet. Olen uusi hal-
lituslainen, nimeltä Arto Alanen vuosikertaa -54.
Perhettä kolme aikuista poikaa ja vaimo.

Itselläni ei auto-/moottoriurheilu taustaa sinällään ole mutta, autourheilusta, ja
muustakin moottoriurheilusta, olen ollut kiinnostunut jo pienestä naperosta läh-
tien, kun faija vei kaverinsa, muistaakseni Rauno Virtanen, Larun talliin, jossa sain
istua ihka aidon Eltsun formulan ohjaamoon, oli Formula Junior tms. Samassa tal-
lissa oli valmisteilla Ford Lotus Cortina, se valkoinen vihreellä raidalla, oli hiano.
Nuoruudessani eksyin systerin matkassa hengailemaan Lekarin kentsulle Meik-
kuun, jossa samassa jengissä vaikutti myös tuleva vastaheiton maailmanmestari
Pitkäsen Eki, Ekin uraa tulikin sitten seuratuksi tosi tiiviisti. Amatsonin, oliko ASU-
88 ja 144:sen Volvon kyydeissä olen saanut nauttia joskus. Itse aloitin tämän ben-
sankatkuisen elämäni hommaamalla 16 vuotiaan prätkän, oli Suzuki T250, kax-
puolkki kakstahtari. Sen jälkeen ollut erilaisia prätkiä nurkissa. Autoja ollut tietysti
erinäinen kirjo, joista voisi mainita ns. urheilullisimmat mm. Mini ”Cooper” 850,
kaverin pajalla siis viritetty normi 850:n poratulla koneella muokatulla kannella.
Oli muuten huima laite ajaa, kun perse viisti maata ja vauhtia 140km/h. Tuolloin-
han ei ollut näitä hauskuutta rajoittavia tekijöitä tuolla maanteillä. Sumpin Imppi,
kolme Alfaa, Gilulia 1600, Berlinetta 2000 ja Twin Spark 75:n. Lancia Beta joka oli
kait lähinnä perheauto ja aivan saakelin laho. Myöhempiä ovat olleet mm. Escort
Mark V 2000RS vm.1992.

Nykyisin harrastelen, käymällä silloin tällöin radalla ajelemassa, sekä autolla, että
prätkällä. Tämän hetkiset harraste, käyttö ym. laitteet ovat tuossa alla kuvina. AMG
A 45 ja Kawsaki ZRX 1200

Mukavaa kesää kaikille. Ja toivotan kaikille erilai-
sissa auto ym. rakenteluprojekteissa aikaansa
viettäville antoisia hetkiä.

Nähdään kerhon tapahtumissa.

Terkuin Arto

Uusi hallituslainen






