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Tervetuloa pohjoismaiseen kokoontumiseen 
Tanskaan 5.–7.7.2013!
Ensi vuonna on tanskalaisten vuoro järjestää Renault-kerhojen pohjoismainen kokoontuminen. Tanskan kerhon 
puheenjohtaja Tommy Lind toivottaa kaikki harrastajat tervetulleiksi tapahtumaan. ”Ensi vuonna on Tanskan 
vuoro toimia pohjoismaisen Renault-kokoontumisen järjestäjänä, ja odotamme tapahtumaa innolla. Kokoon-
tumisen järjestelyt on jo aloitettu, jotta voimme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet vieraaksemme tuleville 
Renault-harrastajille.

Tapahtuma järjestetään 5.–7. heinäkuuta 2013. Toivomme näkevämme kokoontumisessa mahdollisimman 
suuren valikoiman vanhoja ja uusia Renaulteja ja harrastajia kaikista Pohjoismaista. Lisäksi uskomme, että tapah-
tuma vetää paikalle myös ulkopuolisia vierailijoita jotka haluavat käydä katsomassa, millaisia harvinaisuuksia 
kokoontumiseen on saapunut.

Renault-kokoontuminen pidetään Hampen Sø Camping –leirintäalueella, lähellä Silkeborgin kaupunkia.
Olemme varanneet 32 mökkiä ja 10 telttamökkiä osanottajia varten. Majoitukset tulee varata maaliskuun 
alkuun mennessä suoraan leirintäalueelta. Älä unohda mainita varausta tehdessäsi, että olet tulossa Renault-
kokoontumiseen!

Lisätietoja tapahtumasta ja leirintäalueesta löydät osoitteesta www.scandinavianrenaultmeeting.com. Ilmoit-
tautumiset tapahtumaan tehdään tuon saman nettisivun kautta ensi keväänä. 

Tapaamisiin Tanskassa!
Tommy ja Bente Lind

P.S. Lisätietoja myös Facebookissa: Facebook.com/ScandinavianRenaultMeeting

Kerhollamme on ollut tapana järjestää Grand 
Tour de Renault -kesäpäivien lisäksi myös 
pienempimuotoisia syystapahtumia. Viime 
vuosina niitä on harrasteltu kaksin kappalein, 
joista toinen on järjestetty Palvaanjärvellä 
Haminan lähellä ja toinen Viinikanniemen 
leirintäalueella Nokialla. Mutta miten sujui 
syyskuinen viikonloppu Nokialla?

Nokia kutsuu
Syyskuun toiseksi viikonlopuksi säätiedotus 
ei luvannut kauniita ja raikkaan kuulaita au-
rinkoisia syyspäiviä, vaan ihan pelkkää sadet-
ta eri vahvuuksilla. Siinä sitten perjantaina 
ajelimme aikamoisessa kaatosateessa läpi 
tuulen ja tuiskun 37 vuotta vanhalla, ei niin 
kovin tiiviillä pienellä ja punaisella ranskalai-
sella kaunottarella. Näinä navigaattorien ai-
kakautena kartanlukijakin pääsee töihin, kun 
tyhjentelee tasaisin väliajoin sadeveden tal-
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Nokian syystapahtuma
teenottojärjestelmää.

Matkan varrella kohtasimme toisen au-
tokunnan, jolla oli sama ylevä päämäärä: 
kerääntyä toisten samanhenkisten hassujen 
ihmisten kanssa viettämään sateista viikon-
loppua aurinkoisessa seurassa.

Perille päästyämme sade alkoi kuitenkin 
pikku hiljaa loppua ja pääsimme suoritta-
maan kerhon lipun noston aivan kuivana.

Tämän leirintäalueen omasta kalustosta 
löytyy myös kaksi Renault-autoa, toinen ra-
vintolan baarin hyllyltä ja toinen vähän ajettu 
automaatilla varustettu Kangoo toimii alu-
een huoltotehtävissä.

Perjantai-ilta lähti rattoisasti käyntiin, kun 
ihan vaan kiertelimme paikalle saapuneita 
kerholaisia tervehtimässä ja kuulumisia vaihta-
massa. Tietenkin kokoontuminen grillauspai-
kalla kuuluu ”pakolliseen” iltaohjelmaan, vaik-
kei mitään oikein virallista ohjelmaa olisikaan.

Kisoja ja kauppamiehiä
Lauantai valkeni aurinkoisena, vaikkei lähei-
sen järven Ahti ollutkaan antelias meidän 
kalasoppahaaveille. Aamupäivän viihteestä 
vastasi paikallinen raekuuro, joka alkoi todel-
la äkkiä, ja myös loppui kuin napista vään-
tämällä.

Päivään kuului muutama leikkimielinen 
kilpailu, mutterin kiertoa, kettingin heittoa 
ja uutuutena tennispallolla kuvien kaatoa. 
Leppäsen Jussi puolestaan piti pienimuotois-
ta rompetoria valkoisen Tipan uumenissa, ja 
koskapa hinnat olivat erittäin edulliset, niin 
Tipan ympärillä riitti kyllä säpinää.

Saunomisen jälkeen ehdittiin vielä heittää 
euron kolikoita tikun viereen, lähemmäksi 
heittänyt sai itselleen kerhomme nettisivulta 
tutun syyskuun pienoismallin, 1:18-kokoisen 
oranssin Renault R5:n. Kuinka ollakaan voit-
tajan eli Roden ensimmäinen auto oli juuri 
oranssi R5!

Lauantai-ehtoona grillipaikalla puhalsi 

perjantaita viileämpi raikas iltatuulonen, joka 
taisi hätistellä kansalaisia neljän seinän sisälle 
jatkamaan keskusteluja.

Lähdön haikeutta
Sunnuntaina vielä ehdittiin ihailla öisen sa-
teen ja aamuisen aamukasteen muodos-
tamia pisarakuvioita autojen katoilla. Sekä 
tietenkin ihmetellä Alpineiden takaluukkujen 
sisältöjä.

Jotenkin se sunnuntain pois lähteminen 
mukavien ihmisten parista on aina hieman 
haikeaa, mutta toivottavasti ensi vuonna ta-
paamme jälleen erilaisissa kokoontumisissa. 

Siis tervetuloa vaan rohkeasti mukaan 
kaikki vanhat ja uudemmat kerholaiset, eikä 
sen Rellun tarvitse aina olla niin kovin vanha, 
hieno tai museorekisterissä. Mukaan voi tulla 
tietenkin vaikka upouudella kulkupelilläkin, 
nytkin mukana oli Relluja monelta eri vuo-
sikymmeneltä.

Kaunottaret rivissä.

Peput kuvassa.

Kattila ois jo valmiina mutta tuleeko sitä kalaa?
Voivat ne keilat olla tämänkin-
näköisiä.


