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Puheenjoht ajan palst a
Tällä kertaa valitsimme Englantilais 
tyypisen Angleterre Pubin syyskokous- 
ja pikkujoulun pitopaikaksi. Kokouksen 
osanottajamäärä oli hyvä ja saatiin 
useita uusia ideoita, millä mennään 
vuoteen 2019,  lisää myöhemmin tässä 
lehdessä.

Edesmennyt omi Lundell teki 

Brittisporttia lähes 20 vuotta 

?väliaikaisena lehden taittajana? tai 

lehden päätoimittajana.   Me tulemme 

tekemään parhaamme jotta Brittisportti 

olisi edelleen, mielenkiintoinen kerhon 

lehti, joka antaa tietoa missä mennään 

kerhon toiminnassa. 

Kerhon hallitus päätti edellisessä 

kokouksessaan, että tilaamme 

kankaisen MG Car Club merkin.

 Aikaisemmin ei kerhon tarvike  

valikoimassa ole ollu kankaista 

paita/takki merkkiä,.  Kokous päätti  että 

laitetaan yksi merkki jokaiselle 2019 

klubin jäsenelle.  Tämä merkki on 

liimattavaa silitysraudalla olevaa mallia.  

Merkki tulee jo tämän lehden mukana.

Lisää merkkejä joko liimattavaa tai 

neulottavaa mallia, voi ostaa kerhon 

tapahtumissa hintaan 2,50 ? kpl.  Tai 

tilata kerhon nettisivujen kaupassa 

olevalla tilaus kaavakkeella. 

Toivotan kaikille hyvää MG aiheista 

Joulua ja Uutta Vuotta. 

Rauno Halme, Puheenjohtaja



Puheenjohtaja: 
Rauno Halme, 050-5722252 
rauno.halme@gmail.com
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Timo Heinonen.
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Niksinurkka

Me kaikki tiedämme, että MG:t, 

kuten muutkin britti 

klassikkoautot, yleensä jättävät 

pienen merkin missä ovat olleet 

parkissa, varsinkin hienoon ja 

siistiin parkkipaikkaan, tai 

autotallin lattiaan.

Tietysti voisi kantaa mukana 

pientä pahvi levyä jonka laittaa 

aina moottorin alle, kun 

parkkeeraa.  Kuitenkin,  ehkä 

helpompi tapa vähentää 

öljytippoja putoamasta maahan 

on asentaa kytkinkopan alle pieni 

öljyn keruuastia.   Kytkinkoppa on  

öljyvuotojen pääasiallinen lähde. 

MG TD moottorille sopiva, öljy 

tipan kerääjä on vain 13 x 5 x 

4.5 cm kokoinen ja sen voi 

tehdä itse,  tai voit tilata sen 

Internetistä valmiina.  En ole 

tarkistanut, toimiiko se 

MG-B:llä.  Ehkä jotain vastaavaa 

varmaan löytyisi auttamaan 

MGB omistajia.

Rauno

 



 

Toim int asuunnit elm a

 vuodelle 2019

Kevätkokous perjantaina 22.3.2019 

klo 19.00, Pub Angleterre, Helsinki.      

Classic Motor Show Lahdessa 

4.-5.5.2019.

Haikko Picnic sunnuntaina 2.6.2019, 

Haikon kartano, Porvoo.

Viron retki 8.-10.6.2019.

Suur-Saimaan Ympäriajo 

29.-30.7.2019.

Sarvisalon kesätori heinäkuussa.

Britit kohtaavat elokuun 2. 

sunnuntaina.  Yhteislähtö 

Kehäkessalta.

Kerhon ajokauden päättäjäiset 

syyskuussa. Illanvietto ja 

majoitusmahdollisuus.

Syyskokous ja pikkujoulut 22.11.2019.

 

Muut a vuodelle 2019

Brittisportti lehti ilmestyy 4 kertaa vuoden 

aikana.  Hallituksen jäsenet sitoutuvat 

hankkimaan tai tuottamaan artikkeleita 

kerhon lehteen.  Esim. matkajuttuja, 

jäsenesittelyt. 

Nettisivujen ja facebook-sivujen ylläpito.  

Nettisivuja ylläpitää Maija ja Rauno Halme.

Mahdolliset muut kokoontumiset kesällä. 

Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon lehdessä, 

nettisivulla sekä sähköpostilla jäsenille. 

Osallistuminen muiden kerhojen 

tapahtumiin.  lehtivaihto.

Kerhon hallitus selvittää tapahtumia, johon 

on mielenkiintoa osallistua kerhona tai 

yksittäisten jäsenten toimesta vuonna 2019.  

Tapahtumista tiedotetaan 

tapahtumakalenterissa ja sähköpostilla.  

tapahtumakalenteri åäivitetään myös 

jokaiseen Brittisportin numeroon.

Britit Kehäkessalla kuukauden 3. torstai klo 

18.30. MG-klubi vetää tapahtumaa vuonna 

2019.

MG EEOTY, European Event of the Year 2019, 

paikkana on Barcelona Espanja ja vuonna 

2020 saksassa.

MG by the Sea on myös vuonna 2020, 

paikkana on Lake Locarno Italia.
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Eest in reissu 2018 

Pieniä punaisia, sinisiä ja vihreitä autoja 

jonossa Länsisatamassa. MG- klubin  

vuosittainen Viron matka on alkamassa.  

Lähtijöitä oli 10 autollista, joka on 

sopiva määrä pysyäkseen ryhmässä 

Eestin hektiisessä liikenteessä.

Laivamatka sujui perinteisesti, yhteinen 

aamiaisbuffa ja mahdollisia verovapaita 

ostoksia varalle auton peräkonttiin. 

Satamasta siirryttiin kohti Rocca al 

Marea, paikallista ostoskeskusta , 

hankkimaan illallista varten grillattavaa 

ja muuta purtavaa, kukin syömäkykynsä 

mukaan.

Ajomatkan teki nautittavaksi, mukavat 

tiet, rauhallinen liikenne ja helteinen 

sää, lämpötila oli noin +25?. 

Kahvipaussin jälkeen etenimme 

pienempiä rantateitä pitkin, kunnes 

lopulta päädyimme ensimmäiseen 

yöpymispaikkaamme, joka oli:

 Paatsalun puhkekeskus, mukava, 

perinteinen lomakylä länsirannikolla, 

jossa vielä oli nähtävissä

vaikutteita 

neuvostoajalta.  

Ilta ja iltayö 

kului hyvässä 

seurassa 

tarinoiden ja 

ruokaillen. 

Grillin 

paistotila oli 

luvattu 

kaksi 

metriä 

pitkä 

joten 



 Aamu alkoi aamiaisella, jatkui 

yleisellä seuranpidolla, kunnes 

lähdettiin ajelemaan kohti 

Pärnua.

puolimatkassa pysähdyttiin 

katsastamaan 

rautatiemuseota, joka ei juuri 

innostanut porukkaa, liikaa 

vanhaa ruostunutta rautaa!

Turkulaisten MGB oli alkanut 

oikutella ja kiukuttelu paheni siihen 

pisteeseen, että se lopulta hinattiin 

Pärnuun, hotellin parkkipaikalle. 

Merkki- ja ongelmatietoisuus on kyllä 

korkealla tasolla jäsenistössämme ja 

pian todettiin bensapumpun olevan 

syyllinen pysähtelyihin.

Eipä hätää, Kari V, joka toimi myös 

matkanjohtajana, kaivoi kätköistään 

Motonetin yleisbensapumpun, liitt i 

letkut, sähköjohdot ja vartin työn 

tuloksena oli toimiva  auto.

Jotkut kävivät Span 

puolella 

kylpemässä ja 

iltasella 

päivällinen 

nautittiin koko 

ryhmän kera 

Pärnun keskustan 

ravintolassa.  Suuri 

osa porukasta jäi 

vielä olusille 

keskustan terassille,

mutta 

Riitan kanssa käveltiin kiertoteitä 

majapaikkaan, toki matkalla otettiin 

yömyssyt Rannahotellin baarissa.

Aamulla suuntasimme kohti koillista ja 

Tallinnaa. Ajokeli vaan parani, lämpötila 

hätyytteli +27?

parhaimmillaan. pieni pysähdys 

matkanvarrella automuseossa, jossa oli 

paljon neuvostoaikaista kalustoa 

Packardien ja muiden länsiautojen 

seassa. Kaikki museon ajoneuvot olivat 

huippuhyvässä kunnossa.

Matkalla satamaan pysähdys 

Sikupillissä viimeisiä ostoksia varten, 

siitä satamaan, laivaanpääsyä 

odottamaan ja sitämyöten kotiin.

 Retki oli hyvä, ilmat paremmat ja seura 

paras ja kun vielä saatiin kaikki autot 

ajamalla kotiin, niin taas kerran oli 

onnistunut klubin vironreissu.

 Kari Kallio



 

Syyskokous 2018 ja Kerhon Pikkujoulu
 

Vuoden 2019 jäsenm aksu

Muistathan käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi maksaessasi.  Se 

säästää merkittävästi klubin pankkikuluja.  Viitenumero merkattu 

valmiiksi pankkisiirtolomakkeeseen, joka löytyy tämän lehden välistä.  

Maksathan vasta tammikuussa 2019, se helpottaa kirjanpitoa. 



 Vierailu MG aut ojen 
synnyin seudulla

Juhannusviikonloppuna 

vietettiin Morris Minor auton 

70 vuotis juhlia Kelmars 

Hallissa Keski-Englannissa. 

Sinnehän oli pakko päästä ja 

niinpä varasin perheelleni 

kolmen päivän matkan. Olin 

luvannut Rouvalle että 

emme käyttäisi kaikkia 

kolmea päivää Morriksien 

parissa vaan kävisimme 

ensin vierailemassa jossain 

viehättävässä 

Englantilaisessa 

kaupungeissa.

Matkan varrelta oli siis löydettävä 

sopiva kohde. Kartasta sattui silmään 

tutulta kuulostava paikkakunta: 

?Abingdon-on-Thames?. Siellähän MG 

autot oli valmistettu aina vuoteen 1980 

saakka, kunnes MG merkin valmistus 

tilapäisesti lopetettiin ja tehdas 

suljettiin. Suunnitelma oli siis valmis ja 

varasin majoituksen Abindonista.

Heathrown lentokentältä matka 

Abingdoniin kesti vuokra-autolla 

runsaan tunnin. Lontoosta Abingdoniin 

voi matkustaa myös junalla jolloin se 

taittuu hieman alle tunnissa.

Majoituimme hotellissa nimeltä ?The 

Crown and Thistle? . Se oli aivan kylän 

keskustassa ja hotellin takapihalla oli 

suojainen oma parkkipaikka johon olisi 

uskaltanut jättää yöksi vaikka MG:n. 

Henkilökunta oli Brittiläiseen tapaan 

hyvin ystävällistä. Voin suositella 

lämpimästi kyseistä hotellia jos joku saa 

tästä jutusta kimmokkeen käydä 

pyhiinvaellusmatkalla MG:n synnyin 

sijoilla.



Perjantaina yllätin Rouvan ilmoittamalla aikovani vierailla kaupungin museossa.  

Hän lähti poikamme kanssa läheiseen maauimalaan nauttimaan helteisistä 

juhannus keleistä. Museo oli hyvin mielenkiintoinen eikä vähiten sen varsin laajasta 

MG aiheisesta esineistöstä johtuen. Museon hoitaja arvasi heti mielenkiintoni 

kohteen ja suositteli että kävisin vierailemassa entisen MG tehtaan alueella 

sijaitsevassa MG Car Clubin kerhotalossa. Hän soitti kerholle ja kertoi että eräs 

Suomalainen Brittiauto harrastaja oli matkalla. 

Kiertelin vanhan tehtaan alueella joka oli suurimmalta osin muutettu moderniksi 

business parkiksi. Muutamia rakennuksia joita oli käytetty MG autojen renkaiden 

asennuksessa oli vielä olemassa ja ne olivat nyt logistiikka yhtiöiden ja 

korjaamoiden käytössä. Tehtaan päärakennus jossa autot oli koottu oli myös 

edelleen olemassa, mutta se oli muutettu asuin käyttöön ja oli muuttunut 

ulkonäöltään täysin verrattuna alkuperäiseen asuunsa. 

MG Car Clubin kerhotalo on oikea Alibaban aarre aitta. Siellä oli paljon tehtaalta 

pelastettua alkuperäistä rekvisiittaa, valokuvia, alkuperäisiä piirustuksia ja teknisiä 

dokumentteja sekä myös myymälä jossa myytiin MG aiheisia esineitä.

MG autot testattiin ennen niiden lähettämistä tehtaalta myyntiverkostoon ajamalla 

julkisista teistä koostuvalla testiradalla. Samat tiet ovat siellä edelleen ja on 

mahdollista viedä omakin MG:nne kiertämään samaa testirataa, jolla sen 

ensimmäiset mailit on ajettu.

Jos kaipaatte hyvää kohdetta muutaman päivän matkalle niin voin lämpimästi 

suositella vierailua Abingdonissa ja MG Car Clubilla. Kannattaa huomioida että 

kerhotalo on kiinni viikonloppuisin ja muutenkin on hyvä soittaa etukäteen ja kertoa 

vierailu aikeestanne että ystävälliset isännät osaavat odottaa käyntiänne. 

Timo Heinonen



 XII MG BY THE SEA

2018

Rauno & Ann Halme

1974 MG-B

Jälleen kerran päätimme luopua talvesta ja lähteä etelän aurinkoon Italiaan. Raunon 

uusi passi saapui hyvissä ajoin (kokonaista kolme päivää ennen kuin lähdimme) 

niinpä lähdimme aurinkoisena torstaina 10. toukokuuta (hääpäiväämme), laivalla 

kohti Travemundeä, 29 tunnin merimatka  meni hyvin, matkustaja laivalla oli vain 

muutama, ja laivan hytti oli erittäin mukava.

Tarkoituksena oli ajaa mahdollisimman nopeasti suoraan Italian lämpöön, joten 

ensimmäinen kohde olikin  Enzo Ferrari museo Modenassa.  Jossa Rauno testasi 

Formula 1 autoa, oli kuulemma erittäin vaikea, kun siinä istutaan niin todella 

matalalla, ja niinhän siinä kävi että hän ajoi kahdesti aitaan, testi radaksi hän valitsi 

Spaan radan jossa on ajettu MG TD:llä, luuli muistavan radan mutkat mutta ei se 

niin helppoa ole.  

Kopio, Enzo Ferrarin isän autosta 
jolla hän opeteli ajamaan 6v.  

1903 De Dion Bouton 



Modenosta lukemattomien tunneleiden kautta pikkuteitä kohti Spoleton Albanoz 

Palace -hotellia jossa oli ensimmäinen järjestetty tilaisuus. Järjestämme Piero 

luovutti nimilaput, reitti kirjat, auton numerolaput ja repun, kaikki MG By The Sea 

-logolla.



     

 Umbria, Italian vihreä sydän Joka aamu kuten Italiassa on tapana paikallinen poliisi 
auttoi meidät lähtemään hotellista matkalle, samoin monissa kaupungeissa 
paikallinen poliisi pysäytti muun liikenteen jotta me, noin 30 MG:tä tässä vaiheessa, 
päästiin tekemään turvallisesti matkaa.  Ensimmäinen järjestetty matka/lounas oli 
ajaa Umbrian maaseudulla tai paremmin sanottuna vuorilla, lounaalle Ristoro del 
Priore Foce, aivan Amelia kaupungin laidalla, jossa nautimme 5 ruokalajin lounaan 
(antipasti, kaksi eri pasta lajia, liha ja vihannekset, ja jälkiruoka). Sitten katsomaa 
Mille Miglia ajoa Amelian kaupunkiin, joka oli enimmäkseen suljettu liikenteeltä, 
meidät paikallinen poliisi ohjasi suoraan omaan MG autojen parkkiin kadulle joka oli 
muuten pysäköinti kielossa.  Sitten vain seuraamaan Mille Miglia autoja aivan 
aitiopaikalta.   Ferrareita, Mersuja todella vanhoja, yksi MGA ja pari  MG TC: tä sekä 
paljon vanhoja Alfa Romeoita, katseltiin ja kuvattiin pari tuntia ja takaisin hotelliin.



Keskiviikkona määränpää oli Marmoren putous, joka on Euroopan suurimpia 

vesiputouksia, jonka roomalaiset ovat tehneet ja jota nyt käytetään vesivoiman 

tuottamiseen. Oppaamme Piero, vei meidät melkein putouksen alle odottamaan 

patojen avausta, ja kello 11 portit avautuivat, siinä melkein kastui, kun vesi syöksyin 

valtavalla voimalla alas, todella vaikuttava tilaisuus.

Torstain lounas oli 

Miralago-hotellissa, toinen 5 

ruokalajin ateria, mutta tällä 

kertaa pääruokana oli sika, joka 

tuotiin kokonaisena ruokasalin 

läpi, sitten takaisin takaisin 

keittiöön ja paloiksi,  jälkiruoka 

tarjottiin lautasista jotka olivat 

myös syötävää.  



Lounaan jälkeen Schegginon kylään, jossa koko kylä oli valmistautunut 

tervehtimään meitä, naiset historiallisessa mekossa ja saksofoni /  pasuuna jazz duo 

valmiina soittamaan vanhaa kunnon jazzia.   Kävelykierros kylässä, vierailu ja 

maistiaiset Tryffeli Museossa - Scheggino on tryffeli teollisuuden keskus, joka 

toimittaa 70% maailman tryffeleistä.



Matkamme kohde lauantaina oli Norciaan, jossa ajoimme kuten aina kaupungin 
porttien läpi kaupungin pää torille,   Kävelykierros kaupungilla antoi todella 
surullisen kuvan mitä tapahtui 2016, kun kaupunkia kohtasi suuri maanjäristys, joka 
melkein kokonaan tuhosi vanhan St. Benedictin kirkon ja suuren osan muusta 
kaupungista.  Kaupungin kävelykierrosta seurasi lyhyt ajo lounasravintolamme, 
jossa kävi huono tuuri yhdelle MGB:lle -- ravintolaan mentiin hienon vanhan portin 
kautta ja siinä tietysti oli rautakoukku maassa joka pitää porttia kiinni, yhden MGB:n 
pakoputki oli niin matalalla että koukku repi koko pakoputken irti ! ei muuta kuin 
hinausautoa tilaamaan.  Samassa paikassa yksi britti kuljettajista, jotka olivat 
ajaneet takanamme, kertoi että meidän jarruvalot eivät toimineet, no sattui 
olemaan uusi katkasia mukana, joten ei ongelmaa.
 



Palasimme Spoletoon jossa oli MG By the Sea ensimmäisen osan päätös illallinen 
odottamassa.   Gaalaillallinen, päivän toinen viiden ruokalajin ateria ja jälkiruuaksi 
valmistettu valtava MG-kakku.

Viimeisten neljän päivän aikana oli tietenkin ollut muutamia harmejakin autojen 

kanssa - yksi MG TA:n moottori piti niin kovaa ääntä että matka jäi siihen ei muuta 

kuin peräkärryn päällä kotiin, toinen 1977 MGB V8 kehitti oikosulun kojelaudan 

takana ja sytytti johtosarjat tuleen.

Hotellista ajoimme lounaalle ravintolaan Falieroon, sieltä on melko pitkä matka ajaa 

Gabicce Mare ennen iltaa, joten otimme vain kevyen lounaan ja lähdimme ajamaan 

yksin (kuten useita muut). Perille Gabicce Mareen saavuimme iltapäivällä ja suoraan 

Hotel San Marcoon, jossa meidät tervehtivät hotellin henkilökunta vanhoina 

tuettuina.  



Tiistaina alkoi MG by the Sea ja heti hienolla auto letkalla jota tällä kertaa veti BMW, 

ja 8 moottoripyörä poliisia, jotka hoitti muunliikenteen pysäytämisen jotta me 

päästiin turvallisesti läpi kaupunkien ja kylien, määränpää joka oli Anghiarissa, siellä 

tarjottiin vain välipaloja, muutamat jo luuli että saadaan vain kevyt lounas.   Itse 

lounas oli sitten Castello Dei Sorci, jossa oli taas tyypillinen 5 ruokalajin ateria.



 Keskiviikkona kohde oli Montemontenaro siellä lounas ja paikallinen viljelijä joka 
kertoi että hän lähettää heinää suomen hevosille !   Useita rekka lasteja joka vuosi!  
On kuulemma niin hyvää heinää että sillä jopa tienaa hyvin.  Luulisi suomessa 
olevan omaakin heinää?

Hotel San Marcon parkkipaikalla meille kerrottiin että vielä on ongelmia jarruvalojen 

kanssa vaikka katkaisija oli uusi, ei muuta kuin vanhan korjaus ja paikalle.  Ja 

seuraavan Määränpään Ostra Vetere, erittäin mielenkiintoinen tyypillinen 

Italialainen pikkukaupunki, jossa pysäköimme (tavalliseen tapaan) kaupungin keskus 

aukiolle. Kaupungin opastettu kierros sisälsi kirkon, jossa opas soitti lyhyen 

kappaleen kirkon uruilla.  Lounas, tällä kertaa vain neljä ruokalajia, mutta 

mukavassa ravintolassa.

Lauantaina lämmin aurinkoinen sää ja kohti sisämaata, reitti kulki San Marinon 

eteläpuolella ja saapui lopulta Maiolan kylään, jossa meidät tervehtivät koululaiset, 

sekä pientä purtavaa.   Sitten alas ja tunnelin läpi jossa kolmen auton jarrujen kuoro 

oli "musiikkia" korville, olisi pitänyt ottaa korvatulpat mukaan.  Ja taas lounaalle La 

Locanda Dei Ventri, jossa meillä oli .... arvaa mitä? .... viiden ruokalajin lounas.  Yksi 

mielenkiintoinen yksityiskohta oli että poliisit ei koskaan tuonut aseitaan 

ravintolaan, vaan jättivät aseet lukittuihin moottoripyöränsä.

 



 Santarcangelo di Romagan oil sunnuntain kohde,  pysäköimme tavalliseen tapaan 
kaupungin keskus aukolle. Opastettu kierros vei meidät luoliin jotka oli kaivettu jo 
1800 luvun puolella, sieltä ajoimme ravintolaan Verde Mare lounaalle,  järjestäjät 
muistivat poliiseja ja muita virallisia henkilöitä pienillä muisto esineillä/tauluilla, ja 
kuten aina lopussa, valtava MG-kakku tuotiin ja kahvin kanssa ihan hyvän makuinen.

Paluu kotiin

Maanantaina 28. toukokuuta istuimme aamupalaa viimeisen kerran yhdessä 

kaikkien MG-ystävien kanssa (tänä vuonna!) Ja katselimme, kun vielä yhden MGB:n 

huoltoauto vei pois, sylinterikannen tiiviste oli kuulemma mennyt.

 



Meidän paluumatka alkoi ensin moottoritietä pohjois Italiaan  Iseo-järvelle josta 

jatkoimme aina Edolon asti.

Seuraavana aamuna kohti Alppeja (tosiasiallisesti eteläiselle Tyrolille) Aprica Solan 

kautta  ja sieltä Stelvio-Solan (2,760m korkeus) kautta Itävaltaan. 

Keskiviikkona lähdimme Saksan rajalta Lindau'sta ja otimme välittömästi 

moottoritien, käännyimme  Wangen am Allgäun pikkukylään kahville ja 

huomasimme, että se oli alueen viikoittainen markkinakaupunki/kylä jossa 

pääkadun täytti kaikenlaiset myyntikojut ja kahvilat, täältä ajoimme 

Weitzhochheimiin josta löysimme pienen kivan B & B, illallinen kaupungin joenranta 

ravintolassa, vain pääruoka ja olut.



Torstaina 31. toukokuuta oli julkinen uskonnollinen loma päivä ja kaiken näköisiä 

uskonnollisia kulkueita lähes joka kylässä, liikennettä hyvin vähän jopa 

moottoritiellä.   Liikenne kuitenkin kasvoi lounaan jälkeen ja meillä oli ainakin kolme 

täyttä liikenneruuhkaa ilman mitään selvää syytä, kun otimme selvää mistä johtuu - 

niin vastaus oli että yksinkertaisesti liian paljon autoja moottoritiellä ja niin se meno 

ensin hidastuu kävely vauhtiin kunnes pysähtyy, odotetaan muutama minuutti ja 

taas kävelyvauhtia eteenpäin. 



Travemundestä Finnlinesin laivalla Helsinkiin ja kotiin.  Tarkoitus oli mennä Italian 

aurinkoon, mutta jos olisimme jääneet Suomeen niin sään puolesta olisimme olleet 

voiton puolella!  Ehkä ensi kerralla pitäisi jäädä kotiin!

Yhteensä 5 380 km

Autoja: MGA 25, MGB 16, MGC 5, MG RVS 7, MGF 3, MG Midget 2, MG SA 1, MG TD 2, 

MG TB 1, MG PB 1, MG TA 1, MG Anteguerra F2 Special 847 S / C 1. Yhteensä 66.

Rauno & Ann Halme
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