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Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperi-
aatteella. Lehden tavoitteena on lisätä lehden teossa mukana
olevien yhteisöjen jäsenten yhteishenkeä, tiedottaa alan
tapahtumista sekä julkaista niin hyödyllisiä kuin viihteellisiä
juttuja autoharrastuksen piiristä.

M.G. Car Club of  Finland ry kokoaa lehden saadusta aineistosta
ja toimittaa aineiston painoon. Brittisportti pyrkii hankkimaan
juttuja sekä MGCCF:n jäsenistöltä että yhteistyössä muiden
yhteisöjen ja kirjoittajien kanssa. Ilmestymistavoite on neljä
numeroa vuodessa, mikä toteutuu, jos aineistoa on saatavilla.

Tässä lehdessä julkaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia,
eivätkä välttämättä samoja kuin M.G.Car Club of  Finland r.y:n
hallituksen. Kaikki mielipiteet kuitenkin julkaistaan.

Brittisportin ilmoitushinnat sovitaan tapauskohtaisesti.
Harrastukseen selvästi liittyvät ilmoitukset pääsevät lehteen
pääsääntöisesti veloituksetta, jos tilaa vain riittää.

Painopaikka: Picaset Oy,  Helsinki

Materiaalin toimitusosoitteet: info@mgcc.fi tai
Tomi Lundell, Bulevardi 54 B 57,  00120 Helsinki
( + 358 50 5151038 )

Brittisportti



Hyvät joulun toivotukset näin vuoden viimeisen
Brittisporttilehden muodossa. Huomasit
saaneesi odotettua isomman lukupaketin, kun
samalla kertaa tuli kahden kerhon joululehti.
Tästä hienosta mukana postitetusta lehdestä
menevät kiitoksemme Rover Ystävät Ry:lle. Eri
kerhojen välistä yhteistyötä laajentamalla voimme
näin pienessä  Suomessa saada enemmän aikaan
eri tapahtumien ja omien kerhojulkaisujemmekin
osalle. Rover Ystävät lehdessä on oma kerho-
esittäytymisemme.

 Hyvänä starttina tälle yhteistoiminnalle oli viime
keväänä saamamme kutsu liittyä mukaan Rover
Ystävät Ry:n kevätajoon. Ajot olivat mukava tapa
siirtyä Classic Motor Show:n tapahtumapaikalle
Lahteen.  Ensi keväänä 3.5.-09 yhdessä
järjestettävissä kevätajoissa olemme aktiivisesti
mukana ja ajot ovat taas osana matkaa kohti
Lahtea ja Classic Motor Show- tapahtumaa.

Mennyt ajokausi  Viron retkineen, Haikon
kokoontumisineen sekä jäsenistön
osallistumisena muihin tapahtumiin oli varsin
vilkas. Jos kameraasi on jäänyt mukavia
kuvatallenteita kesän  autotapahtumista ja
haluaisit jakaa nämä lehtemme kautta lukijoille,
laita kuvia ja hieman tekstiä mukaan. Yhteystiedot
ovat lehden alussa. Näin saamme hieman lisää
kerhomme omia artikkeleita kevään numeroihin.

Kerhomme virallinen osuus päättyi
sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka jatkui
pikkujoulun merkeissä 28.11. Kokouksen
päätöksistä ja vuoden 2009 toimintasuunni-
telmasta voit lukea myöhemmin tästä lehdestä.

Toivotamme kaikille lukijoillemmme Hyvää ja
Rauhallista Joulua sekä Onnea Vuodelle 2009.

Kauko Ruuska
puheenjohtaja

RATIN JA  SELKÄNOJAN VÄLISTÄ



UUTTA MG:TÄ PUKKAA...

MG SV-R oli ja on kaupallisesti erikoinen auto.
Sitä nimittäin ei koskaan valmistanut MG-Rover,
eikä valmista nytkään MG:n uusi kiinalainen
omistaja, vaan firma nimeltä: MG Sport and
Racing. Heidän uusin version SV-R:stä  on
avomalli MG X-Power SV-S WRC. WRC =
”William Riley Convertible”. Moottori on
edelleen ahdettu Ford V8, jonka avulla kiihtyvyys
on 3,8 s. nollasta sataan ja huiput reilusti yli 300
km/h.. Ostaja saa varmasti käsin tehdyn ja
persoonallisen auton. Myyjäkin on varmasti
hämmästyneen ilahtunut tilauksesta.

MG TF LE500 on auto, jolla kiinalaiset yrittävät pitää
eurooppalaisia dealereitä, mediaa ja kuluttajia lämpiminä.
Odotukset uusista MG-malleista ovat kovia. Toistaiseksi
ei ole tarjolla kuin 500 kpl erikoiserä vanhaa TF-mallia.
Uudistukset ovat vähäisiä, lähinnä paremmat iskarit.
Ainoa moottorivaihtoehto on K-sarjan 132 heppainen.
TF tehdään Longbridgessä Englannissa.

Kiiinalaisista autolehdistä on bongattu MG 6. Kyseessä on
ilmeisesti on Roewe 550:n sporttisempi malli, joka valmistetaan
Kiinassa. Tietoja autosta on liikkeellä vähän. Siitä miten MG-
merkin käy uusien omistajiensa kynsissä, spekuloidaan
maailmalla kovasti. Toistaiseksi ollaan vielä aika optimistisia.
Ehkä MG-merkki nousee vielä uuteen kukoistukseen. MG 6 ei
näytä yhtään huonommalta kuin lukuisat muut samanlaiset
automallit. TL

MYYDÄÄN:
MGA 1500 ccm standardi-kokoiset männät NOS, mukana männänrenkaat
ja tapit. Hinta 100 Euroa. Männät Lahdessa. Yhteydet 0400-355275



JÄSENYYS 2009

Maksa vuoden 2009 jäsenmaksu 20,- mielellään heti, tai viimeistään 31.1.2009 mennessä.  Huom!
Yhdistyksen hallituksella ei ole resursseja maksujen karhuamiseen. Näin ollen saat vuoden ensimmäisen
Brittisportti-lehden vain, jos maksusi näkyy yhdistyksen joulu- tai tammikuun tiliotteessa.

Jos maksat myöhemmin ensi vuoden puolella, niin saat lehtiä siitä hetkestä lähtien, kun maksu näkyy
yhdistyksen tiliotteessa. Lehtiä ei enää toimiteta takautuvasti. Uusien tiukkojen sääntöjen päämääränä
on vähentää hallituksen jäsenten turhaa työtä ja siten lisätä tämän tärkeän vapaaehtoistyön mielekkyyttä.

Maksunsaaja: M.G. Car Club of  Finland ry
Tilinumero:    NORDEA 101130-207398
Summa: 20,-
Viite: Ota viitenumero lehden välissä olevasta tilisiirrosta

Toimita erikseen sähköpostilla yhteystietosi info@mgcc.fi. Osa yhdistyksen tiedotteista jaetaan jatkossa
sähköpostilla ennen lehden ilmestymistä. Näitä tiedotteita voivat olla mm yhteislähdöt tapahtumiin,
myytävänä olevia autoja ja osia, osamyyntifirmojen tarjouksia jne.

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TAPAHTUMAT:
1. Sääntömääräinen kevätkokous vk 14 ti 31.3. klo 18.00-19.00
2. Osallistuminen Classic Motorshow 2009 tapahtumaan  vk 18 la-su 2.-3. 5.
3. Osallistuminen Rover Ystävät Ry:n kevätajoon vk 18 su 3.5.
4. Haikko Picnic vk 23 su 7.6 klo 10.00-14.00
5. Viron retki vk 24 la-su 13.- 14.6.
6. Britit kohtaavat  elokuussa 2009
7. Vapaamuotoinen kokoontuminen Historic Grand Race-tapahtuman yhteydessä vk 33 16.8.
8. Sääntömääräinen syyskokous vk 46 pe 13.11.

MUU TOIMINTA:
1. Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenet sitoutuvat

hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita kerhon lehteen (esim. matkajuttuja, jäsenesittelyt).
2. Nettisivujen ylläpito.
3. Mahdollinen säännöllinen kokoontuminen 1- 2 x  kuukaudessa ajokuukausina ennalta

sovitussa paikassa. Hallitus valmistelee.
4. Osallistuminen muiden kerhojen; esim Rover-ystävien toimintaan. Yhteyshenkilönä

kerhon puheenjohtaja.
5. Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, joihin voidaan osallistua vuonna 2009. Tarkennetaan

kevätkokouksessa.
6. Kerätään jäseniltä sähköpostiosoitteita tiedottamista varten.



Italialaiset osaavat ylittää odotukset. Olimme
kuulleet paljon tarinoita Italian MG-
tapahtumasta ja meitä alkoi kovasti kiinnostaa.
Saimme suosituksia ja onnistuimme
rekisteröitymään mukaan kesän 2008
kokoontumiseen. Auto oli monenlaisen
huolenpidon tarpeessa ennen pitkää matkaa eikä
lopputulos lähdön hetkellä ollut ihan toivottu.
Kytkinlevy oli vaihdettu, mutta auto ravisteli
ykkös- ja peruutusvaihteella. Päätettiin että
startataan kakkosella ja mitä sitä peruuttelemaan!

Lähdimme Helsingistä perjantaina 9.5.
Finnlinesin laivalla Travemündeen. Lauantaita -
hääpäiväämme - vietimme leppoisasti Itämerellä.
Saksaan tulimme sunnuntaina. Tom Tom -
navigaattori oli ohjelmoitu niin että tuli välttää
moottoriteitä. Niin sitten ajelimme pitkin pieniä
maaseututeitä tyyliin hitain-auto-liikenteessä

MG-autojen ja hyvän ruuan juhlaa
Gabicce Maressa

leppoisasti maisemia ihaillen. Yövyimme
Brauglen pikkukaupungissa. Aamu oli viileä.
Auto tuntui käyvän vain kolmella sylinterillä joten
päätettiin vaihtaa kaikki tulpat. Niitä oli tietenkin
mukana mutta hupsis! Tulppa-avain oli jäänyt
kotiin. No, päivä alkoi lämmetä, samoin auton
moottori ja nukahtanut sylinterikin lähti liikkeelle.
Illansuussa tulimme Treuchtingeniin.

Matka halki Saksan, Sveitsin ja yli Alppien oli
leppoisaa. Sää vaihteli aurinkoisesta
kuurosateiseen. Päätimme välttää tunneleita, joten
kiertelimme pikkuteitä. Kevät oli houkutellut
teille myös paljon polkupyöräporukoita ja
moottoripyöriä. MG kiipesi ja laskeutui
urhoollisesti monet vuoret läpi upeiden
maisemien. Kerran moottori oli jo niin lähellä
kiehumista että jouduimme uhraamaan sille
oman juomavetemme.



Maanantaina 19.5. olimme perillä Gabicce
Maressa. Pääkadun ylitse oli levitetty komea
banderolli: Wellcome Gabicce Mare MG by the
Sea. Kaupungin turistitoimisto palveli
rekisteröitymispaikkana ja oli myös yksi kisojen
sponsoreista samoin kuin paikalliset hotellit.
Gabicce Mare on niin pieni että kaikki hotellit,
joihin väki oli majoitettu, olivat kävelymatkan
päässä toisistaan. Avajaisseremonia pidettiin
elokuvateatteri Astrassa, joka sijaitsi erään kirkon
kryptassa. Puheita pidettiin parin pormestarin -
oman ja naapurikaupungin - voimalla. Syötiin
iltapalaa ja maisteltiin viiniä.

Seuraavan aamuna kokoonnuttiin jo varhain
lähtöön. Katseltiin keitä oli paikalla ja millaisia
MG-autoja. Äkkiä ilman täytti poliisiautojen
sireenien ulvonta ja väki kääntyi ällistelemään kun
paikalle porhalsi näyttävästi italialainen poliisi-
Lamborghni - toinen niistä kahdesta -yhdeksän
moottoripyöräpoliisin saattamana. Selvisi, että

nämä poliisit olivat saattajiamme koko viikon.
Lamborghini tosin korvattiin ensimmäisen
päivän jälkeen normaalilla poliisiautolla.

Tapahtuman pääjärjestäjä oli MG Car Club Italia,
jonka puheenjohtaja Fabio Felippello aloitti
tilaisuuden opettamalla meille ulkomaalaisille
kuinka oikeaoppisesti lausutaan "buon giorno"!



Opastuksen jälkeen kaikki osallistuvat 85 MGtä
asettuivat ikäjärjestykseen, vanhimmat ensin.
Sitten lähdettiin rauhallisesti mutta poliisien
sireenit soiden läpi vanhan kaupungin, ohi
anteliaiden sponsorien ja innostuneiden
katselijoiden.

Elämyksellinen viikko

Vietimme viikon kierrellen maaseutua ja pieniä
kaupunkeja, tutustuimme museoihin ja
nähtävyyksiin ja nautimme runsaista
italialaisista aterioista. Opimme, että Italiassa
aterialle on varattava paljon aikaa. Ruokalajeja
on neljä eikä minnekään ole niin kiire ettei olisi
kolmisen tuntia aikaa syödä ensin. Opimme
myös että kun päiväohjelmassa sanotaan
"juomat eivät kuulu lounaaseen" se ei tarkoita
etteikö viiniä olisi niin paljon kuin uskaltaa
juoda. Saimme hyvän vastaanoton kaikkialla.
Ainoastaan pienten rauhallisten kylien

pihakoirille 85 kummallisen auton äänekäs
invaasio tuntui olevan järkytys!

Viikon oheisohjelma oli monipuolinen ja
tasokas. Oli italialaista kansantanssia ja muun
muassa Associazone Italiana Musica Meccanican
konsertti, jossa soivat ikivanhat veivattavat



soittimet. Oli myös italialainen "Elvis" joka lauloi
tauotta kolme tuntia rullaluistelevan tanssitytön
tahdittamana. Ja joka välissä tarjottiin toinen
toistaan herkullisempia aterioita, maistiaisia, väli-
ja iltapaloja! Viikon aikana mukanamme hurjan
näköisissä varusteissa kulkevat poliisit
osoittautuivat oikein mukaviksi nuoriksi
miehiksi. He näyttivät meille miten BMW-pyörää
voi ajaa seisten ja miten poliisipäällikkö voittaa
punnerruksessa MG-kuskin mennen tullen
vaikka virkapuku päällä.

Koko tapahtuman kruunasi kuitenkin
sympaattinen ja sydämellinen isäntämme Fabio
Felippello. Järjestelyt saivat kaikilta osiltaan täyden
kympin. Palkintojenjakotilaisuudessa selvisi, että
me olimme ainoat suomalaiset, jotka koskaan
olivat osallistuneet vuodesta 1994 lähtien

pidettyihin MG by the Sea -tapahtumiin. Saimme
jaetun pitkän matkan palkinnon yhdessä
skotlantilaisen autokunnan kanssa. Italian Rai
Uno haastatteli meitä kysellen mikä saa meidät
tulemaan niin kamalan kaukaa.



Takaisin kotiin

Monen iloisen kokemuksen rikastuttamana
lähdimme maanantaina takaisin kohti pohjoista.
Poliisisaattuetta ei enää ollut, joten huoleton
meno sikseen ja skarpisti liikenteeseen. Ilman
lämpötila alkoi ylittää 30 astetta ja moottori oli
kovilla. Ajelimme kuitenkin mukavasti

Müncheniin saakka, jossa pakkasimme uskollisen
MGn lepäämään Hampuriin menevään
autojunaan. Travemündessa odottelikin taas
Finnlines laiva. Vietimme rauhallisen päivän
laivalla mutta kun pukeuduimme t-paitoihimme
huomasimme, että jostain käsittämättömästä
syystä ne olivat matkan aikana kutistuneet ihan
liian pieniksi, erityisesti vatsan kohdalta!

Katso kuvia (ja videoita):
http://halme.pictures.fi/kuvat/

Kansio: 2008-05-9to31
VII MG By The Sea,
salasana on:  foster

Rauno & Ann Halme ja
1951 MG TD Mark II





Helpoin tapa hankkia ns. unelma-auto on ostaa
se valmiina autokaupasta. Toinen ääripää on
suunnitella ja valmistaa auto kokonaan itse.
Maailmalla suosittu välimuoto on niin sanottu
”kit car” eli rakennussarja-auto.

Erityisesti Brittein saarilla on liikkunut ja liikkuu
edelleen mitä moninaisimpia itse rakennus-
sarjasta koottuja autoja. Saarivaltakunnan
päättäjät eivät ole koskaan kokeneet tehtäväkseen
vaikeuttaa harrastusta, vaan ovat tehneet
rekisteröinnin selkeäksi ja yksinkertaiseksi.

Autonsa itse koonneet ovat jopa saaneet
verohelpotuksia. Rakennussarjojen valmistajia
on Englannissa ollut ja on edelleen satoja.
Joistakin firmoista on syntynyt isoja menestyviä
vientiyrityksiä, esimerkkinä vaikkapa Caterham.

Suomessa tilanne ei ole ollut aivan samanlainen.
Ennen EY-aikaa rakennussarja-auton
rekisteröinti oli tehty täällä mahdollisimman
hankalaksi ja kalliiksi. Autoveroa oli joidenkin
tulkintojen mukaan pitänyt maksaa jopa omasta
työstä, jota oli käytetty auton kasaamiseen. Mitä

KIT CARS -
Brittisportti rakennussarjasta



enemmän harrastukseen käytti aikaa eli työtunteja,
sitä enemmän piti maksaa autoveroa. Lisäksi
kaikista yksittäin hankituista kertaalleen verotuista
käytetyistä auton osista joutui tietenkin maksaa
uudelleen autoveron ja tämän päälle kaikesta
autoverosta liikevaihto/arvonlisäveron.

Tilanne on kuitenkin ilmeisesti muuttumassa.
Netin keskustelupalstoilta olen lukenut, että
AKE (ajoneuvohallintokeskus) on perustanut
oikein työryhmän pohtimaan yksittäin
valmistettujen autojen veron kohtuul-
listamista ja rekisteröinnin yksin-
kertaistamista. Länsimainen
demokratia ja sivistys ovat siis
hiipimässä Suomeenkin. Tänä
päivänä moni virkamies kokee
tehtäväkseen kansalaisen
palvelemisen. jopa sillä
tavoin, että luottaa
kansalaisen itse tietävän,
mikä hänelle on parasta. Jos
kerran suuri joukko nuoria
miehiä haluaa käyttää vapaa-
aikansa omaa autoa
rakentamalla, niin sitten
tietenkin mietitään, miten se
helpoiten onnistuu  yhden-
vertaisuus, turvallisuus yms.
seikat huomioon ottaen. AKE:n
työryhmässä on kuulemma mukana
jopa edustajia kansalaisryhmistä, jota asia
koskee. Tässä tapauksessa Suomen harraste-
ajoneuvoliiton ja FHRA:n edustaja.

Työryhmän tuloksia ja mahdollisia
lakimuutoksia odotellessa kyselin AKE:sta
sähköpostilla, miten tällä hetkellä Englannissa
rekisteröidyn auton uudelleen rekisteröiminen
onnistuu Suomessa, kun kyseessä on 80-luvulla
kasattu ”kit car”.  Kyselin tietämättömänä, “että
kaverini väittää, että tätä autoa ei saa Suomessa
rekisteriin, mutta eikös se ole niin, että
periaatteessa kerran EY-maassa rekisteröidyn

auton pitää aina saada rekisteröityä uudelleen
toisessa EY-maassa.”

AKE:sta lähetettiin ensin voimassa olevia
määräyksiä, joita sitten itsekseni tutkiskelin.
Myöhemmin luvattiin toimittaa ajoneuvo-
tekniikan lausunto. Olin laittanut kyselyni
liitteeksi tietoja ja kuvan autosta, jota olin
ikäänkuin ostamassa.

Yksittäiskappaleena maahantuodusta
ajoneuvosta ei vaadita koko auton EY-

tyyppihyväksyntää. Se sanotaan
ohjeissa selvästi. Näin ollen

yksittäiskappaleena itse
valmistetun henkilöauton
rekisteröinnille ei ole mitään
periaatteellista estettä.
Auton komponenttien
pitää olla hyväksyttyjä,
mikäli hyväksyntää on
ajoneuvon käyttöön-
ottovuoden aikana vaadittu
kyseisiltä komponenteilta.

Ennen vuotta 1992
käyttöönotetuista autoista

sanotaan, että ”vaatimusten-
mukaisuuden osoitukseksi

tarvitaan erillinen selvitys, mikäli
jonkin kohdan vaatimustenten-

mukaisuus ei ole muuten selvää”. Tästä
lauseesta henkii mielestäni terveen järjen
käyttämisen salliminen. Jos auto on niin vahvaa
tekoa,  että “sokea Reetakin” näkee sen
kestävyyden, niin erillisiä laskelmia ei tarvita.
Lisäksi tietenkin, jos autolla on jo ajettu 20 vuotta
alkuperämaassa, niin silloin rungon voi erittäin
hyvällä syyllä olettaa olevan riittävän kestävän.
Ajovalot, turvavyöt ja lasit ovat yleensä E-
merkittyjä, joten niiden hyväksyntöjen kanssa ei
varmasti tule ongelmia. Jarrut ja johdonmukaiset
ajo-ominaisuudet voi testata katsastusasemalla.

Burlington



Vuonna 1992 ja sitä nuoremmista autoista (ei
EY-tyyppihyväksytyistä) vaaditaan valmistajan tai
hyväksytyn tutkimuslaitoksen selvitys
vaatimusten mukaisuudesta. Kuitenkin
muuttoautona tuotuna riittää, että ajoneuvo on
ollut lähtömaan rekisterissä ilman poikkeuslupia
eikä sitä ole jälkikäteen muutettu.

Näin ollen tulin ohjeita tutkimalla siihen
tulokseen, että 80-luvulla jossakin EU-maassa
rakennetun kit car –auton tai kokonaan itse
tehdyn auton saisi Suomessa rekisteriin ihan
helposti. Autoverosta ei tietenkään pääse eroon,
mutta pitää muistaa, että autovero määräytyy
erikoistapauksissa ”vastaavan” uuden
auton myyntihinnan mukaan, josta
alennetaan veroa ikävuosien mukaan.
Kun kyseinen ajoneuvo on tarpeeksi
vanha, niin veron määrä jää joka
tapauksessa siedettäväksi, vaikka
vastaavaksi uudeksi autoksi arvottaisiin
tullissa mitä tahansa. Näin ollen pari-
kolmekymmentä vuotta vanhan kit
car’in pitäisi saada rekisteriin
Suomessakin kohtuukustannuksin.

Myöhemmin AKE:n ajoneuvo-
tekniikkaosastolta tulikin lisää
sähköpostia, joka vahvisti päättelyni.
Sanoma oli erittäin selkeä ja sen lähettäjä
oli allekirjoittanut viestin  asiaan
kuuluvaa itseluottamusta omaten

omalla nimellään.  ”Kyseisen auton
Suomeen rekisteröinnin ei pitäisi olla
ongelma, koska ajoneuvo on rekisteröitynä
Englannissa”. Eli näin ollen rekisteröinti
Englannissa on jo itsessään  riittävä osoitus
vaatimustenmukaisuudesta. Näin sen
ainakin tulkitsin.

Tästä innostuneena tilasin netistä Kit Car
A-Z Guide 2008 –opuksen, jossa esiteltiin
markkinoilla tällä hetkellä olevia
rakennussarja-autoja. Valmistajia löytyi 358

kpl, malleja luonnollisesti vieläkin enemmän.
Tarjontaa on siis valtavasti. Bongasin tähän
muutaman esimerkin malleista, jotka ovat olleet
pitkään markkinoilla, ja joissa on sitä perinteistä
brittisportti-henkeä. Muskelihenkiset AC Cobra
-rakennussarjat ja kilpa-autot jätin väliin.
Lukemattomien Lotus 7 -tyyppisten autojen
esittelyyn ei myöskään riittänyt millään tilaa. Yritin
bongata hieman tuntemattomampia  tapauksia
tähän lyhyeen katsaukseen.

Kit car -alalle on tyypillistä, että autojen
piirustusten ja muottien omistajat ovat
vaihtuneet moneen kertaan. Koska autot ovat

NG TC

Javelin



Javelin / Marlin

Ymmärtääkseni nämä autot ovat jotenkin sukua
keskenään. Tekniikka on Ford-peräistä: Pinto,
Kent, Sierra, Zetec etc. vilahtelevat myynti-
ilmoituksissa. Aivan uusimmissa on BMW-
moottori. Eräs tyylikkäimmistä, ehkä siksi paljon
halukkaita valmistajia. Uusimmat Marlinit ovat
hienoa työtä 90-luvun BMW:n tekniikalla.
www.javelinsportscars.co.uk
www.marlincars.co.uk

Burlington Arrow

Burlington Design  myy piirustuksia. Autoja on
kuulemma valmistunut ainakin 500kpl
Piirustuksia on tilattu kymmenkertainen määrä.
Valmistumisprosentti on siis näissä ympyröissä
aivan kohtalainen. Triumphin 6-sylinterisellä
moottorilla varustettu Arrow on mitä tyylikkäin
brittisportti.
www.burlingtondesign.btinternet.co.uk

usein  enemmän tai vähemmän kopioita jostakin
ison autotehtaan mallista, teollisoikeudet ovat
olleet  alun perinkin hyvin huteralla pohjalla. Näin
ollen aivan saman näköisiä ja nimisiä
rakennussarjoja löytyy useilta eri valmistajilta
monilla eri nimillä kopion kopion kopion
taustoja on hankala jäljittää. Putosin täysin
kärryiltä yrittäessäni selvittää eri valmistajien
suhteita toisiinsa. Tässä kuitenkin joitakin
esimerkkejä, mitä markkinoilta löytyy....

TG

TG tulee Uudesta-Seelannista. Vanhaa MG TF:ää
uskollisesti muistuttava klassinen brittisportti on
ollut markkinoilla jo vuodesta 1983 lähtien.
Ensimmäisessä versiossa hyödynnettiin
Triumph Heraldin tekniikkaa. Uusimmassa
mallissa runko on omaa suunnittelua ja moottori
ja tärkeimmät alustan komponentit otetaan
Mazda Miata/MX5-urheiluautosta. Tuotteen
laatua on kehuttu. Tätä juttua kirjoitettaessa
valmistaja kauppasi puolivalmista yksilöä,
jonka kaupat olivat peruuntuneet. Katso
otsikkokuva. TG-autoja voi löytää
lähempääkin kuin maapallon toiselta
puolelta. Ainakin Englannissa ja
Yhdysvalloissa merkillä on ollut
maahantuoja.
www.sportscars.net.nz

Hurricane

Marlin



Caburn/Vincent Hurricane

Hurricanena tunnettu sarja rakennetaan
tavallisesti ruostuneesta Triumph
Spitfire:sta tai GT6:sta. Mädät pellit
vaihdetaan vahvoihin lasikuitu-
paneeleihin
www.vincenthurricane.co.uk

Fisher Fury

2-paikkainen avosportti rakennetaan Fordin
osista. Katu- ja kisaversioita löytyy.
www.fishersportscars.co.uk

Ginetta ja Dare G4

Ginetta on vanha 1958 perustettu arvostettu
merkki. Dare G4 on japanilainen uustuotanto-
versio Ginettan legendaarisesta G4-mallista.
www.dareuk.com
www.ginettacars.com

JBA Falcon

JBA lanseerattiin 1983. Auto muistuttaa hieman
MG TD:tä edestäpäin ja Morgania takaa päin.
http://www.jbacars.co.uk

Kougar Sports

Pitkään markkinoilla ollut Kougar Sports
perustuu Jaguarin osiin. Sikarin muotoisissa
autoissa on yleensä XJ-6:n 6-sylinterinen
moottori ja hieno nelinivelinen taka-akselisto.
Suorituskyky on tehokkaasta moottorista
johtuen erinomainen. Tosin hinnatkin ovat
hieman tavallista korkemmat.
www.kougar-cars.com

NG

NG:t rakennetaan yleensä MGB:n osista. Siitä
MG:tä muistuttava nimi. Malleja on TC ja TF.
Tuttuja mallimerkintöjä nekin. Huolimatta

Dare

JBA

Kougar

Fury



Laatu ja hinnat vaihtelevat. Tunnetut merkit kuten
Caterham ja Westfield-merkit ovat haluttuja.
Kokonaan itse tehtyjen hinnat alkavat
muutamasta satasesta. Suomalaisten Locost-
harrastajien saitti löytyy osoitteesta
www.locost.fi

Tomi Lundell

Locost-runko kaikessa yksinkertaisuudessaan,
koko auton rakennusohjeet löytyvät kirjasta:
Build your own sports car for as little as £250 -
and race it ! by Ron Champion

AquilaMG:n tuotemerkin häpeämättömästä hyväksi
käyttämisestä, NG:t ovat varsin arvostettuja kit
car- piireissä. MGB:n 4-sylinterisen moottorin
tilalle voi valita myös Roverin V8:n, jolloin teho-
painosuhde alkaa olla hyvinkin urheilullinen.
www.ngcars.co.uk

Aquila

Aquilan juuret ulottuvat 70-luvun lopulle.
Ensimmäinen versio perustui Heraldin
tekniikkaan. Sittemmin Fordin osiin. Saman
näköinen kit car on ollut aikaisemmin myynnissä
Merlin-nimellä.
www.aquilasportscars.com
www.merlinoc.org.uk

Lotus 7 -mukaelmat

Lotus 7 oli itsekin alunperin kit car. Nykyisin
erilaisia Seveniä mukailevia sarjoja on
markkinoilla lukematon määrä. Osa sarjoista on
uskollinen alkuperäiselle yksinkertaiselle ja
edullisia komponettejä hyväksi käyttävälle
filosofialle. Mutta markkinoilta löytyy kaikenlaista
muutakin. Viimeisin villitys on hurjasti kiertävät
moottoripyörän moottorit. Lisäksi Locost
ohjeiden perusteella on rakennettu
satoja  yksittäiskappaleita.





VIRON RETKI 13-14.6.2009

Vastoin aikaisempaa tietoa Viron retki
suuntautuu ensi vuonna Haapsaluun 13-
14.6. Tartto piti hylätä, koska kaksipäiväisenä
ajomatkasta olisi tullut liian pitkä. Ottaen
huomioon veteraani-ikäisten ajoneuvojen
marssivauhdin, paluumatka Tartosta olisi
helposti venynyt jopa 6 tunnin mittaiseksi,
jos vähänkin pysähdeltäisiin ja kierreltäisiin.

Haapsaluun on vain reilun 100km ajo.   Sieltä
on helppo jatkaa kesälomaa vaikka
Hiidenmaan kautta Saarenmaalle, jos ei
malta palata vielä sunnuntaina takaisin
Suomeen. Alustavat ilmoittautumiset
allekirjoittaneille tai info@mgcc.fi. Lautta-
ja hotellihinnat ovat edellisten vuosien
tasoa. Yhteensä kahdelta hengeltä yhdessä
autossa ja huoneessa n.  250,-.

Kauko & Tomi




