
merikassa kaiken sanotaan olevan 

suurta. Väite ei ole lainkaan tuules-

ta temmattu. Tänä vuonna järjestetty 

Hay Daysin juhlanäyttely kokosi syys-

kuun alun viikonloppuna lähes 50000 

kävijää. Heidän viihtyvyydestään huolehti lähes 500 

vapaaehtoisen joukko, yli 200 näytteilleasettajaa ja 

toista tuhatta “swapperia” eli käytetyn tavaran kaup-

piasta.

Messukenttä valtavine pysäköinti- ja matkailuvau-

nualueineen on ensikertalaiselle näky vailla vertaa. Ly-

hyeksi niitetylle pellolle on näyttelyosastojen sekä lu-

kuisten virvoke- ja ruokakioskien lisäksi vedetty teitä, 

krossiratoja, kiihdytyskilpailuareena ja jopa Levi Laval-

leen ennätyshyppyä varten tehty mieletön ramppi.

Syyskuun alun lämpötila on kuumankostea ja tu-

hansien ihmisten askeleista nouseva pöly nousee rei-

lun metrin korkeudelle maasta. Ihmiset kävelevät tai 

ajavat Amerikan malliin golfautoilla ja mönkijöillä. 

Kaukaisimpien swampperien luokse pääsy vaatiikin 

jonkinlaista ajopeliä.

Varsinaisista laite- ja varuste-esittelyistä selviää 

muutaman kilometrin kävelyllä edestakaisin. Koko 

alueen tutkiminen sen sijaan käy työstä ja ottaa jalko-

jen päälle oikein kunnolla.

Järjestelyt pelaavat amerikkalaiseen tyyliin hyvin. 

Jos taskusta vain löytyy dollareita, eivät nestehukka, 

nälkä tai jääpalojen puute uhkaa. Jätteen määrä tosin 

oli sunnuntaina iltapäivällä melkoinen, joten järjestä-

jillä riittää puuhaa vielä päiviksi vieraiden lähdön jäl-

keen.

Uusi kausi on nyt virallisesti avattu!

TEKSTI JA KUVAT: WILLE RAJALA

Hay Days 50th Anniversary
MAAILMAN SUURIN KELKKATAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN KESÄLLÄ

Pohjois-Amerikan kelkkakansan kerran vuodessa yhteen kokoava Hay Days 
järjestettiin tänä vuonna jo 50. kerran. Alun perin moottorikelkkojen kiihdytyskilpailusta 

alkanut tapahtuma on paisunut tajuttomiin mittasuhteisiin. Se valloittaa vuosittain Minnesotan 
osavaltiossa, Minnea-polisin kaupungin lähellä olevan laajan peltoalueen.

A

Yksi Hay Daysin kohokohdista varsinaisen 
kiihdytyskilpailun lisäksi ovat käytetyn 
tavaran markkinat. Enemmän tai vähemmän 
käytettyä tai uutta aftermarket-tavaraa 
useilta vuosikymmeniltä oli esillä satojen 
pöytämetrien pituudelta.

Bret Rasmussen 
esitteli uutta Foxin 
kanssa yhteistyössä 
kehitettyä tupla-
jousellista etu-
iskaria.

 Tämä kulmikas ilmestys on Skinzin näkemys 
Arctic Catin muodonmuutoksesta. Kelkka on paitsi 
merkittävästi kevyempi, myös huomattavasti 
alkuperäistä kapeampi niin astinlautojen 
kuin sivupaneeleiden ja 
rungon suhteen.
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Uuden Summit 850:n painoa voidaan 
vähentää ja tehoa lisätä SLP:n uudella 
putkistolla. Äänimaailma pysytteli 
tehoputkesta huolimatta kohtuullisena.

Ski-Doo Summit Gen 4 -runko on kaikesta 
ylimääräisestä riisuttuna todella pelkistetty 
insinöörien taidonnäyte. Etupään 
painevalettu alumiiniosio on kevyt ja luja.

  Bret Rasmussenin turboahdettu 
Summit 174 on paitsi näyttävä 
ilmestys, myös melkoinen peto 
etenemään syvässä lumessa.

Erilaiset kevyet ja lämpöä poistavat 
kuomuratkaisut varsinkin vuoristokäytössä 
ovat lisääntyneet viime vuosina. Tässä 
Diamond Smfg -yrityksen verkkokuomu, 
joka ei ole kauneudella pilattu.

Ski-Doo Summit 850 -malliin on heti kauden 
alussa saatavilla Mountain Performancen 
valmistama todella kompakti turbokitti.

 Varsinaisten tulevan kauden 
uusien mallien lisäksi merkeillä 

oli osastoillaan esillä myös eri 
lajien kilpailijoiden menope-

lejä. Kuvassa Blaine Mathewsin 
Ski-Doo, jolla voitettiin Rocky 

Mountain Hillclimb -kisasarjan 
800-luokan mestaruus.

Ski-Doon kisatiimit olivat 
näyttävästi esillä BRP:n 
osastolla. Kuvassa Elis Ishoelin 
ISOC-sarjan crossikilpuri.

  Alumiiniset lämmön poistoritilät ja astinlaudat
Diamond Smfg:n taidonnäytteenä.

  Skinz on noussut nopeasti todelliseksi 
mestariksi kelkkojen lisävarustelun ja tuunauksen 
saralla tarjoamalla putkesta tehtyjä astinlautoja ja 
puskureita sekä kokonaisia kuomu- ja sivupaneeli-
ratkaisuja. Kuvassa Polaris RMK on saanut paitsi 
uuden värityksen, myös täyden 
Skinz-muutoksen.

   Amerikassa kaikki on suurta. Kilpatiimien 
kuljetusyhdistelmät levitettävine sivuineen olivat 
melkoista nähtävää. Kuvassa Ross Martinin ja 
kumppaneiden rekka.

  Ross Martinin open-luokan Polaris on kevyen 
ja nopean näköinen crossikilpuri.

Onko tässä kova laite suomienduroon? Arctic Catin 
jenkkilän crosscountry-kisoihin räätälöity R-malli on 
ensimmäistä kertaa varustettu Catin omalla ruisku-
moottorilla. Sama pätee vakioluokan crossikelkkaan. 
avoimessa luokassa. Tucker Hibbert ja kumppanit 
luottavat edelleen Suzukin kaasarikoneeseen. 
Myös harmaavihreä väritys on uutta ja 
näyttää tyylikkäältä.

Chris Burandt oli juuri palannut Chilestä vuotuiselta 
kesäajoleiriltään ja odotteli hyväntuulisena uutta 
kautta. Burandtin uusin rakennusprojekti on alle 
370-paunainen (170 kg) hirviö, jonka viimeisten 
kilojen viilaaminen eksoottisilla materiaaleilla 
nostaa hintaa melkoisesti.

www.mk-lehti.fi www.mk-lehti.fi TEEMA TEEMA  6968



Suomensukuinen Eric Heinonen on rakentanut pojilleen omin käsin ja 
ajatuksella keskikokoisen moottorikelkan aivan valmiiksi tuotteeksi. Tämä 
8-12-vuotiaiden menopeli oli aivan mieletön ilmestys ja keulan hiilikuitu-

rakenne todellinen mestariteos. Kelkasta on luvassa tarkempi 
esittely seuraavassa MK-lehdessä.

Käytettyä tavaraa riittää, oli kyse sitten käyttöosien tai 
historic-kelkan palikoiden etsinnästä. Näitä osastoja kulkiessa 
loppuvat päivä ja jalat kesken, sen verran laajalle alueelle 
tapahtuma on levitetty.

  Vuoristokelkkojen keventäminen jatkuu. 
Camson uusi Conquer 280 -matto on kevyin 

tähän saakka. Nextechin hiilikuitunen liuku painaa 
alle puolet alumiinisesta. Kun vielä pukit ja jää-

raappakin ovat titaania, saadaan painoa reilusti pois.

  Skinz tarjoaa omaa keulasarjaa lähes kaikille merkeille. 
Kuvassa Polarikseen suunniteltu megekevyt ja alkuperäistä 
vielä enemmän eteenpäin viety kokonaisuus.

  Yhdessä Chris Burandtin monista menopeleistä 
oli alumiininen Skinz-polttoainetankki. Se on ultakevyt 
ja myös todella upean näköinen.
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Amerikassa kun ollaan, lava-auto on edelleen yleisimmin 
teillä nähtävä kulkupeli. Tämä mattamustalla teollisuusmaalilla 
päällystetty vehje on upean näköinen kelkan vetoauto.

Tämä menopeli käänsi päät ja soitti upean sinfonian 
saapuessaan, mutta camoväritys saattaa olla Lamborghini-faneille 
enemmän kuin pyhäinhäväistys!

Fox esitteli moottorikelkkatuotteiden lisäksi myös 
todella rajun näköisiä rinnakkain istuttavien sporttimönkkärien 

ja aavikkokilpurien iskareita.

Klim oli tuonut osastolleen uusimpien asusteiden, 
näyttävien mannekiinien ja kuuluisimpien kuskien lisäksi 

myös todella näyttävän aavikkokilpurin.

Arctic Catin Snow Bike on 
tehty 450-kuutioisesta Shercosta. 
Kyseessä ei ole rakennussarja vaan 
Catin tehtaan oma projekti.

Camoplast on nykyään nimeltään Camso. Telamattojen, telasarjojen ja maastoauton renkaiden lisäksi kanadalaisfi rma 
tuo uutuutena markkinoille Snow Bike -muutossarjan. Suksi on mitoiltaan 109x30 senttiä ja painaa 9 kiloa. Telan mitat ovat 
32x328 senttiä ja kuvion korkeus 63,5 milliä. Joustomatka on 30 senttiä ja paino 57 kiloa. Yksi kapea liukurunko ja taipuisa 
matto mahdollistavat kallistamisen ja samanlaisen ajotuntuman kuin kesällä renkailla. Hinnasta ei ole vielä tietoa.
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