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pohjosmainen kokoontuminen
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Ja taas koitti se aika vuodesta jolloin pitää pakata
auto ja suunnata se kohti pohjoismaista kokoontumista. Tänä vuonna siis suunta kohti Norjaa
ja Jessheimiä (harmittavaa taas, koska Suomen
kokoontuminen on samana viikonloppuna; mutta
eihän sitä pohjoismaiden kokoontumis putkea viitsi
vielä katkaista ja eihän Isa näe Roksua suomessa).
Joten Alpinen suuret tavaratilat täyteen matkata-

varaa ja autoon sisälle neljä ihmistä. Sitten nokka
kohti Turun satamaa.
Sataman laivajonossa edellämme oli pari Triumph
harrastajaa, jotka olivat matkalla omaan kokoontumiseensa jonnekin päin Ruotsia. Siinä laivaa odotellessa sitten ihmeteltiin toistemme autoja.
Tukholmasta Jessheimiin olikin oikein kiva autoilu
sää, lämmintä piisasi n. 30 C ja kuivaa paitsi Alpinen
sisällä. Tulipa jopa hetken kaivattua Safranen ilmastointia tai edes ohjaustehostinta.
Kokoontumispaikalle löydettyämme ja ilmoittautumaan mennessä väki katseli kun kaikki neljä
könysimme jalat kankeina ja paita märkänä ulos
autosta ja kyselivät tulitteko kaikki tuolla tosiaan
Suomesta.
Tulihan se perinteinen Norjan kokoontumis-sääkin, eli vettä taivaalta, mutta onneksi vain muutama
iso pisara ja sen jälkeen sama helle jatkui.
Sitten saatiin huoneet ja purettua tavarat sinne.
Viileet ”sanakirjat” mukaan ja tervehtimään tuttuja,
sekä katselemaan hienoja relluja. Siinä illan mittaan
aukeni jo perinteeksi tullut PUB Goelette ja sen
antimia piti tietysti päästä maistelemaan. Isallakin
tuntui olevan Goeletteen asiaa tiuhaan; oliko limu
niin hyvää vai olisiko pubin myyjällä ollut asiaan
jotain vaikutusta, sillä myyjänä toimi Roksu.
Lauantaina lähdettiin kiertoajelulle, joka oli toteutettu road-book versiona, jonka kääntö paikkana
oli Fetsund ja siellä museona toimiva vanha saha
Renaultist

(jostain 1700-luvulta). Siellä saimme välipalaksi
hod dogeja, joissa oli sisällä jotain kalaa muistuttavaa täytettä (paikallista herkkua kuulemma). Sieltä
palasimme koululle jossa majoitukset olivat.
Aika pian alkoikin perinteinen maaottelu Suomi,
Ruotsi, Norja, Tanska ja Hollanti vahvistettuna Roksulla.
Suomen joukkueen kokoonpanosta ei ollut epäselvää,
koska olimme kokoontumisessa ainoat suomalaiset.
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Ensimmäisenä lajina oli kroketti pallon lyöminen portin läpi. Toisena lajina renkaanheitto,
mutta renkaina toimivat eri rellujen ilmanputsarit. Sitten seurasi tulppien vaihto irtokanteen,
se oli meidän naisvoittoisen joukkueen suosikki
laji, Sina kyseli että miten päin ne tulee sinne
ja pitääkö niitä pyörittää. Viimeisenä lajina oli
renkaan irroitus hevosenkengistä (katso kuva).
Taisipa maajoukkue kisan voitto lipsahtaa
Ruotsalaisille.
Rankkojen kisojen jälkeen päästiinkin aika
pian nauttimaan ruuasta. Sitten olikin vuorossa
jo palkintojenjako, joita jaettiin lähes kaikille.
Kesän kauneimmaksi äänestettiin Tommyn
4CV, joka olikin todella upeassa kunnossa ja
työtä sen eteen tehty.
Ilta jatkui aika rauhallisissa merkeissä, olihan
seuraava päivä kotiin lähdön aika.
Aamulla käväisimme pika-aamiaisella ja taas
tavarat, sekä lisäksi tulleet palkinnot, tilavaan
Alpineen.Suunta kohti Tukholmaa turhia pysähdyksiä vältellen, että keritään laivaan.
Laivalle päästyämme olikin kaikki aika väsyneitä viikonlopusta, mutta silti jo haaveiltiin
ensivuoden Tanskan kokoontumisesta ja
mietittiin, että sinne vähän isommalla autolla
ja tietysti kun ollaan noin lähellä Saksaa niin
Cittiin.
Kiitokset Norjan järjestäjille!!
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