Brittisportti
Brittisportti on itsenäinen lehti, joka kootaan talkooperiaatteella. 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 )

M.G. Car Club of
Finland r.y.
Osoite:
c/o Kauko Ruuska,
Aapramintie 6 B 19
01610 Vantaa
Pankkitili:
NORDEA 101130-207398
Puheenjohtaja:
Kauko Ruuska,
0400-926183
kauko.ruuska@
heidelberg.com
Muut hallituksen jäsenet:
Jouni Airaksinen,
Esa-Pekka Haimila
Tuomo Saaristo,
Kenneth Åkerlund
JÄSENEKSI
LIITTYMINEN:
Maksa vuoden 2009
jäsenmaksu 20,- tilille Nordea
101130-207398 ja olet jäsen.
Muista näpytellä nimesi ja
osoitteesi lisätietoihin.
Kotisivu:
www.mgcc.fi
Osoitteenmuutokset ja
muut tiedustelut:
info@mgcc.fi

RATIN JA SELKÄNOJAN VÄLISTÄ
Kerhomme virallinen osuus avattiin
kevätkokouksella 31.3. Kokouksen pöytäkirja
myöhemmin lehdessä.
Varsinainen ajokausi pääsi alkuun monella Classic
Motor Shown-tapahtuman myötä. Oskari
Åvalin työpanoksella ja loisteliaalla MGA:lla
kerhomme ruutu sai näkyvyyttä. Tapahtumasta
Oskarin oma artikkeli sanoin ja kuvin.
Kiitokset myös Rover Ystävät ry:lle mukavasta
kevätajosta 3.5. sunnuntaina Lahnuksesta
maalaismaisemia pitkin messupaikalle.
Kesän seuraavana tapahtumana on Haikko Picnic
7.6 sunnutaina tarjoaa paikallaolijoille
mahdollisuuden tutustua talven aikana
”parannuksiin”. Monesti tapahtumassa myös
näyttäytyvät uudet kerholaiset ensimmäistä kertaa.
Tahtuma kulkee vakio-ohjelman mukaan, tällä
kertaa kuitenkin saamme lisäksi vieraaksemme
Miata-kerhon jäsenistöä autoineen.

Haikon jälkeen 13.6 lauantaina toistakymmentä
autokuntaa kerholaisia starttaa perinteiselle Eestin
retkelle. Syksyn numerossa saamme matkasta
artikkelin.
Kerhon hallitus kokoontui Classic Motor
Show:ssa 3.5. Kokouksessa päätettiin seuraavaa:
Kesäkauden kerhotapaamiset kahvila Caruselissa
(Merisatamanranta 10, H:ki). Vapaamuotoinen
kokoontuminen aina kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona
klo
19.00
alkaen.
Kokoontumispäivät ovat 3.6., 1.7., 5.8. ja 2.9.
Poikkea autolla tai jalan.
Toivomme täksi kesäksi enemmän aurinkoa ja
vähemmän sadetta kuin viime kesänä.
Tapaamisiin kesän tapahtumissa!
Kauko Ruuska
puheenjohtaja MGCCF ry

Pöytäkirja
M.G. Car Club of Finland ry:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika

31.3.2009 klo 18.00 – 19.30

Paikka

Hemingway’s Pub, Hietalahdenranta 11, Helsinki

Läsnä

Tomi Lundell, Oskari Åvall, Hannu Sundell, Juha Auvinen, Jouni Airaksinen, Ilkka
Nivari, Kauko Ruuska, Helena Haverinen

1.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Ruuska ja sihteeriksi Helena Haverinen .
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Sundell ja Oskari Åvall .

2.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4.

Käytiin läpi yhdistyksen vuosikertomus. Hyväksyttiin vuosikertomus.

5.

Käytiin läpi tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin.

6.

Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

7.

Muut asiat
Tiedottaminen: Syyskokouksen päätöksistä tiedottaminen jäsenille ja hallituksen jäsenille.
Kokouksen päätöksistä tarpeen tiedottaa muutenkin kuin kerholehden välityksellä.
Muistutetaan sähköpostiosoitteiden keräämisestä.
Hallituksen kokoontuminen: Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle Lahden Classic
Motorshown yhteydessä.
Lahden Classic Motorshow tapahtumaan osallistuminen ja Rover ystävät ry:n kevätajo 2.-3.5.2009
Rover ystävät ry ei ole ilmoittanut kevätajon ajankohtaa. Tomi selvittää ajankohdan.
Näyttelyosaston pystytykseen osallistuvat Kauko, Jouni ja Tomi. Rekvisiitan messuosastolle
hankkivat Kauko ja Tomi. Osastolla myydään kerholehteä. Rekvisiitan hankintaan varataan 200
euroa. Osastolla päivystävät Oskari ja Hannu.
Haikko Picnic 7.6.2009. Miata-klubi kutsutaan vieraaksi tapahtumaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

AMERICAN CAR SHOW
ALOITTI AJOKAUDEN!

Perinteikäs amerikkalaisten autojen näyttely oli
avoinna taas pääsiäisen aikaan 10.-13.4.
Näyttelyssä oli monenmoista nähtävää:
moottoripyöristä
klassikkoautoihin,
tuunattuja katurasseja, kilpureita, customautoja ja moottoripyöriä sekä oheisohjelmaa
näytöksien muodoissa.
Yksi erikoisimmista näyttelyautoista oli Stig
Fagerstedtin 20-luvun tyyliin rakentama Silver
Meteor Boat Tail Speedster. Vuosimalli autolle
on 1928-2008, joka juontaa juurensa siitä, että

auto on itse rakennettu vuoden 1928 Cadillac
341 B - alustalle omien mieltymysten mukaan
show-autoksi ja komistus on kahdeksan
kuukauden pakertamisen jälkeen valmistunut v.
2008.
Moottorina on Rolls-Roycen valmistama Meteor
V12 -kone, jonka iskutilavuus on 27 litraa!
Tehoa moottorissa on 650 hv (2500 r/min) ja
äänet ovat infernaalisen upeat! Vääntöä tässä
voimapaketissa on uskomattomat 2100 Nm ja
95E bensaa kone hörppii 700l tunnissa...!
Moottoria valmistettiin Roverin tehtailla
Birminghamissa Keski-Englannissa vuosina
1943-1964 yhteensä n. 9000 kpl eri merkkisiin
panssarivaunuihin; esim. Comet ja Cromwell.
Moottori oli alunperin merkiltään Merlin ja

Rolls-Royce oli suunnitellut sen lentokoneisiin,
esim. Spitfire-hävittäjään, mutta silloin siinä oli
ahdin ja tehoa 1300 hv (ja bensankulutus vieläkin
suurempi!). Koneen paino on n. 650 kg ja siinä
on neljä venttiiliä / sylinteri sekä kannen
yläpuoliset nokka-akselit. Koneessa on
kuivasumppu ja öljysäiliön tilavuus on 20l.

Alunperin lentokonekäyttöön tehty
kone omaa kaksinkertaisen
magneettosytyksen ja kaksi tulppaa
per sylinteri.
Tämän auton moottori on
valmistettu 50-luvun alussa. Se on
ollut Ruotsin armeijan panssarivaunussa, peruskorjattu ja
koekäytetty vuonna 1990 ja sen
jälkeen ollut armeijan varastoimana,
kunnes myytiin ylijäämähuutokaupassa.
Auton kori, istuimet, kojetaulu jne.
ovat omaa suunnittelua ja
valmistetta. Korimateriaali on 2
mm:n alumiini pallokantaniiteillä
kokoonpantuna. Auto on
tarkoituksella
“patinoitu”
näyttämään vanhalta, ja moni näyttelyssä erehtyi
luulemaankin sitä oikeasti vanhaksi autoksi!
Tämä insinööritaidon ja käsityön mestarikappale
tullee esiintymään myös syksyn Historic Grand

Racessa Hämeenlinnan Ahvenistolla 15.16.8.2009.
Jouni Airaksinen

Classic Motor Show 2009

Tämän vuotuinen Classic Motor Show ajoittui
vapun jälkeiselle viikonlopulle, 1.-3. päivälle
toukokuuta josta näyttelyn rakentamiseen oli
varattu perjantai. Vappupäivä kuluikin Lahteen
matkatessa ja MGCCF:n osastoa pystyttäessä.
Tällä kertaa kerholla oli varattuna yksi
osastopaikka johon näytille tuotiin
allekirjoittaneen 1956 MGA Roadster.

piipahdellessa osastolla pitkin päivää. Sunnuntai
vaikutti aluksi lauantaita hiljaisemmalta mutta
heti puolenpäivän jälkeen Lahden
Messukeskuksen hallit täyttyivät vauhdilla ja
kävijöitä oli lopulta vain niukasti lauantaita
vähemmän. Viikonlopun kokonaiskävijämäärä
kohosi tänä vuonna yli 16000, parantuen
edellisestä yli neljänneksellä.

Lauantaiaamun lehdistötunnin jälkeen osastolle
mukaan päivystämään riensi Hannu Sundell ja
päivä kuluikin joutuisasti muiden kerholaisten

Kaiken kaikkiaan Classic Motor Show 2009 oli
erittäin onnistunut tapahtuma - edellisvuoden
lipunmyyntitakkuilun
aiheuttamista

sisääntuloruuhkista ei ollut tietoakaan ja yli 25vuotiaiden autojen parkkitilaa oli lisätty huomattavasti.
Myös messujen ilmapiiri oli loistava: viikonloppuun
mahtui lukematon määrä niin vanhoja tuttuja kuin
uusia tuttavuuksiakin sekä ennen kaikkea paljon MG
keskustelua, tarinoita ja vinkkejä. Seuraavan kerran
Lahden kaarakarkeloita vietetään 8.-9.5.2010.
Oskari Åvall
Kuvatekstit:
Yllä: Mini Marcos MKIV -79 sataheppaisella koneella.
Perustuu Minin tekniikkaan.
Keskellä: Naisten Automobiiliklubin MGB -64
Alla: Naapuriosastolla oli esillä muodokas MGB V8moottorilla. Levitykset ovat suorasta pellistä itse tehtyjä.
Työn jälki näytti erittäin siistiltä, ja esittelijän mukaan
auto myös oikeasti kulkee ripeästi.

MG LIQUID SUSPENSION SPECIAL
Vuoden 1964 Indianapolis 500 ajoihin
ilmoittautui kolme ennen näkemätöntä ja todella
erikoista kilpa-autoa. Jousitus oli toteutettu MG
1100:n hydrolastic-komponenttien avulla.
Tälläistä ei oltu nähty koskaan aikaisemmin
kilpa-autopiireissä. Muuten autot edustivat
perinteistä formula-kaavaa. Moottorina oli kevyt
4-sylinterinen Offenhauser ja kantavat rakenteet
koostuivat putkirungosta ja lasikuitupaneeleista.
Hankkeen takana oli Kjell Qvale, tunnettu MGja BMC-autojen dealeri Kaliforniassa. MG:t olivat
käyneet kaupaksi hyvin 50-luvulla, joten firman
kassassa oli rahaa. 60-luvulle tultaessa Midget ja
MGB olivat helppoja myytäviä, mutta uuden
MG 1100:n kohdalla tilanne näytti haastavalta.
1100 ei ollut sellaisenaan aivan sitä, mitä
amerikkalainen kuluttaja autoltaan odotti. MG
1100 oli liian pieni perheautoksi, mutta ei
etuvetoisena ja 55-hevosvoimaisena oikein
vakuuttanut urheilullisuudellaankaan. VW

kuplan haastajaksi siitä ei ollut
säästöautomarkkinoilla. Jotain oli tehtävä.
Qvalella oli tar ve ja kova into tehdä
myynninedistämistyötä MG 1100 -mallille. MG:n
erikoisuuus oli hydrolastic-jousitus, joten siihen
tartuttiin. Tästä syntyivät MG liquid Suspension
Specialit Indy 500 kisoihin.
Jo edellisenä vuotena oli yritetty MG:n
moottorilla Indianapoliksessa ja perinteisellä
jousituksella, mutta karsiuduttu. BMC:n Asarjan moottorista ei ollut formulakisoihin, joten
vaihtoehto B oli uuden Hydolastic-jousituksen
käyttäminen Indy-autoissa. Myös tällä tavalla
saataisiin MG:n nimeä esille lehdistössä ja
urheilullisuutta yhdistetyksi tuotemerkkiin.
Auton nimeksi annettiin MG Liquid Suspension
Special, joka teipattiin näyttävästi autojen kylkiin.
Tiimin lehdistötiedotteissa perusteltiin jousitusta
sillä, että se säästäisi renkaita. Näin voitaisiin ajaa
koko kisa yhdellä rengaskerralla.
Vuoden 1964 Indy 500:sta varten rakennettiin
kolme autoa. Kuskeiksi olivat lupautuneet
A.J.Foyt, Walt Hansgen ja Pedro Rodriguez.
Foyt vetäytyi viime tipassa kunniasta ja tilalle
tuli Bob Veith. Rodriguez romutti autonsa
jo aika-ajoissa. Itse kilpailussa Hansgen
sijoittui 13 ja Veith 23.
Vuonna 1965 yritettiin uudestaan. Tulokset
olivat samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.
Vuodelle 1966 rakennettiin 4 kokonaan uutta
monokokki-autoa. Näitä ei enää nimetty MG
specialeiksi. Niillä kilpailtiin erilaisissa kisoissa
aina vuoteen 1969 asti.
Norjalaissyntyinen Kjell Qvale on legenda
MG-ympyröissä. Tämä San Fransiscolainen

BMC-autojen dealeri oli Yhdysvaltain
parhaimpia MG-autojen myyjiä. MG:n ohella
kaupiteltiin menestyksellä myös mm. AustinHealeytä ja Jaguaria.
Vielä 90-luvulla Qvalella riitti ideoita ja energiaa.
Hän osti oikeudet Italiassa rakennettuun De
Tomaso Biguà prototyyppiin. Autoa kehitettiin
edelleen, ja se nimettiin uudelleen omistajansa
mukaan Qvale Mangustaksi. Valmistus tapahtui
Italiassa. 2000-luvun alussa autoa myytiin vajaa
300 kpl pääasiassa Yhdysvalloissa. Lopulta MG
Rover osti Mangustan oikeudet. Lehdistössä

hypetettiin uutta tulevaa MG-superautoa. Auto
ei koskaan tullut markkinoille sellaisenaan, mutta
MG Rover käytti sitä MG X-power SV:n
kehitystyön lähtökohtana. Tämän historian
ansiosta MG X-powerissa on Amerikan Fordin
V8-moottori. De Tomasohan oli tunnettu
Fordin moottorin käyttäjä.
Tomi Lundell
Kuvat: Sports Car Graphics, May, 1964
Tiedot: Enjoying MG, May, 2009 ja Wikipedia

EVANTE TC 140

Evante, käsityönä valmistettu Lotus henkinen
Brittiläinen sportti. Vaikutteita on otettu todella
paljon 70-luvun Elanista, mutta kori on
tuulilasin kehystä lukuunottamatta täysin
omansa. Tehdas valmisti MK1 sarjan autoja
(mikä tuo minunkin malli on) vuosina 86-89
yht. 106 kpl ja MK2 mallia 15 kpl. MK2 mallin
tunnistaa isosta maskista sekä kulmikkaasta
takapäästä. MK1 sarjan autoista tehtiin myös
vientiin LHD malleja yht 20 kpl ja tuo minun
autoni on yksi niistä.

Tekniikka on lainattu Fordista, MK1 autossa on
Vegantunen tekemä twin cam moottori
(kenttiläinen alakerta ja omavalmiste twin cam
kansi ja Fiat twin-cam jakopää) MK2 sarjan
autoissa käytettiin Zetec 1800 ruiskumoottoria.
Vaihteisto on Ford 5-v laatikko ja lukkoperä on
Sierrasta.
Runko on hyvin pitkälti samantyyppinen kuin
Lotuksissa, Takapäätä on tosin paranneltu paljon
ja Lotuksen jäykän akselin sijaan Evanteen on

tehty erillisjousitettu takaakseli.
Kori, ovet ja luukut on
kevlaria ja lasikuitua.
Korin viimeistelyssä on
onnistuttu ilmeisen hyvin,
kopasta ei kuulu 20vuoden jälkeenkään
mitään nitinöitä eikä
natinoita, luukut ja ovet
istuvat kuin uudessa
autossa. Kori on erittäin
jäykkä eikä ajossa esiinny
minkäänlaista avoautolle
niin tyypillistä kopan
elämistä.
Sisustassa on käytetty aitoa nahkaa, kojelauta on
pähkinäpuuta, klassiset mustat pyöreät mittarit
(VDO classic sarjaa) , kokonaisuutena auto hyvin
viimestelty ja varustelu on hyvä.
Ajettavuus on todella hyvä!! Ohjaus (Ford nopea
hammastanko) on erittäin tarkka ja nopea, etuja takapään päällekkäiset tukivarret sekä
säädettävät kilpaiskunvaimennin/ jousipaketit
pitävät huolta siitä että pyörä pysyy tiessä ja auto
menee mikroautomaisesti sentilleen juuri sinne
minne kuljettaja sitä vie. Olen tässä vuosien aikana
omistanut ja ajanut lukuisia eri tyyppisiä
urheiluautoja ja ajettavuudessa Evante kyllä
hakkaa ne kaikki.

Tämä kyseinen yksilö on myyty uutena Saksaan
ja sen alkuvuosien taipaleesta ei ole juurikaan
tietoa. Edellisellä omistajalla Evante oli ollut
kuitenkin todella pitkään ja auto on pidetty
hyvässä kunnossa. Kaikki pelaa ja toimii kuin
uutena, kilometrejä ei ole kertynyt kuin 35000km.
Kävin itse Englanissa lomaillessani vuonna 89
Evanten “tehtaalla” tutustumassa autoihin ja
heidän toimintatapoihin. Innostus auton
hankintaan oli kova mutta silloisen
“kuluttaystävällisen” autoverokäytännön ja
opiskelijan suht ohuen lompakon yhteispelinä
auto jäi ostamatta.
Autoja on vuosien saatossa tullut ja mennyt,
Evante käynyt aina silloin tällöin miellessä. Kiitos

internetin viime vuonna löytyi kyseinen yksilö
myynnissä Saksasta. Siitähän se ajatus sitten
lähti...
Alla linkit Evante klubin epävirallisille sivuille,
viimeisestä linkistä löytyy muuten hyvä kuvasarja
“tehtaalta”:-))
Pekka Vitikainen
http://www.evante.info/
http://www.obrox.com/evante/
http://www.obrox.com/evante/
Evante%20Book.pdf

EVANTE TEKNISET TIEDOT:
Rakenne:
Runko: Teräsputkirunko. Putkissa epoksi-pinnoitus. Keskuspalkkirakenne.
Jousitus: Erillisjousitus edessä ja takana. Päällekkäiset A-malliset tukivarrret. Kierrejousi- ja
heilahduksenvaimennin yhdistelmät. Edessä kallistuksen vakaaja.
Jarrut: Girling 10-tuuman levyt edessä ja takana. Kaksipiirijarrut. Jarrutehostin.
Pyörät: Kevytmetallivanteet. Rengaskoko 195/60 VR 14.
Ohjaus: Hammastanko. 2.65 kierrosta.
Kori: 2-paikkainen kori. Moottori edessä. Takana
tavaratila. Materiaalit: Lasikuitu, kevlar ja hiilikuitu.
Polttoainetankki: 12 gallonaa (UK).
Moottori:
Tyyppi: 4-sylinterinen Vegantune/Evante
kahdella kannen yläpuolisella nokka-akselilla.
Sylinterikansi kevytmetallia. Puolipallon
muotoiset palotilat. Puristussuhde 10.5:1.
Sylinterin halkaisija: 83,5mm.
Iskun pituus: 77,6mm.
Sylinteritilavuus: 1699cc.
Max BHP: 140@6500rpm.
Max vääntö: 129 jalkapaunaa@5250rpm,
100 jalkapaunaa@3000rpm.
Kaasuttimet: 2 x kaksikurkkuinen Dellorto 40
DHLA tai polttoaineen suihkutus.
Öljytilavuus: 7,5 neljäsosagallonaa (UK).
Voimansiirto:
Kytkin: hydraulinen kytkin, kytkinlevy 8 tuumaa.
Vaihteisto: 5-vaihdetta, kaikki synkronoitu.
Välitykset: 2.99, 1.76, 1.30, 1.0, 0.
Perän välitys: 3.9:1, tasauspyörästön lukko
lisävaruste.
Mitat ja painot:
Akseliväli: 214cm. Raideväli: 118cm edessä ja
124cm takana. Kokonaispituus: 372cm. Leveys:
149cm. Korkeus: 113cm. Maavara: 16cm.
Kääntösäde: 9,3 metriä. Kuivapaino: 687kg. Paino
ajokunnossa: 720kg. Huippunopeus: 132mph.
Teho-painosuhde kahden hengen kuormalla:
Evante 140 = 163 bhp / 1000kg
Evante 160 = 186 bhp / 1000kg
Evante turbo = 233 bhp / 1000kg

MYYDÄÄN MG-OSIA:
Alkuperäiset MGA:n Vokes-ilmanputsarit, pintaruostetta ja likaiset,
mutta ei klommoja eikä vääntymiä. Sisukset löytyvät.
Hinta: 50,- / pari
MGA:n kynnyskotelojen ulkopellit (uudet, uustuotantoa, made
in USA). Oikea ja vasen. Hinta: 150,- / pari
SU-virityskaasuttimet. (Tyyppi HS6, 1 3/4 tuuman kurkku).
Valmistaja Burlen, U.K. Tehty 90-luvulla. Tunniste: AUD505AR
SBWK14 94). Ei kulumia. Kaikki vivut tulevat mukaan. Lisäksi
Moss-imusarja ja KN-ilmanputsarit. Paketti sopii hyvin hieman
viritettyyn MGB:n 1800-1950cc moottoriin.
Hinta 400,- / kaasarit + vivut + imusarja + KN:t.
Myydään muuta mukavaa:
Renli 500 4x4. 2-paikkainen maastokelpoinen kauppakassi.
Rekisteröity tieliikenteeseen L7e-nelipyöräksi 5/-09. Katso kuvat
netistä: http://www.nettimoto.com/770480
Hinta: 8900,Tomi Lundell/ 050-5151038
tomi.lundell@elisanet.fi

MGCCF ry:n loppuvuoden tapahtumat:
7.6.

Haikko Picnic klo 10:00 - n. 14:00

13.6-14.6 Viron retki
14.6.

Vapaamuotoinen kokoontuminen Classic
Sportscar Concours d’Elegance tapahtuman yhteydessä www.concours.fi

9.8.

Vapaamuotoinen kokoontuminen
Britit kohtaavat -tapahtumassa

16.8.

Vapaamuotoinen kokoontuminen Historic
Grand Race- tapahtuman yhteydessä
sunnuntaina harrasteautoparkissa

13.11 Sääntömääräinen syyskokous
Lisäksi kokoontuminen joka kuukauden ensimmäinen
keskiviikko klo 19:00 alkaen kahvila Carouselissa,
Merisatamanranta 10, Eira, Helsinki

Haikko Picnic 7.6.2009
Brittisporttiharrastajien yhteinen picnic
Haikon kartanon puistossa meren rannalla.
Ohjelmassa leikkimielisiä kilpailuja sekä
vapaamuotoista konepeltien availua.
Kartanon ravintola on auki. Ei huolta, vaikka
eväskori ei mahdu urheiluautoon, tai sää on
turhan epävakainen. Alkaen klo 10:00.
Kaikki brittisporttiharrastajat tervetuloa!
MGCCF ry

Lisätietoja: info@mgcc.fi
Ajo-ohje: www.haikko.fi
MYÖS MUUT BRITTIMERKIT,
TERVETULOA MUKAAN !

