
Datum: 2019-06-01 Start: 07:30 Hemma: 09:00 Utflyktsmål:  Ånnaboda 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Jonas 

Raimo Ford Mustang GT 1967  

Åke Dodge Dart GT 1966 Kicki och Chico 

Atso Chevrolet Stepside 1954 Patrik 

Tomas De Soto Club Coupe De Luxe 1950  

Väder: En och en halv av fem. Började regna precis vid ankomst! Jämngrått och regn hela tiden-inte kul. 

Info:  Willy G kom ifatt oss i turbo Saaben. Vi dukade fram tre bord och intog varm dryck och fika, sen gick vi igenom 
marknaden men det var glest, många gav nog fan i det pga vädret. Rolf hittade serietidningar och en 
pappersrullehållare, Patrik en trälåda men Tomas gjorde fyndet! En nivågivare till soppatanken som han behövde, 
dessutom NOS för endast fyrahundra spänn, kostar om man hittar 3-4000:-, så grattis Tomas. Sen kollade vi in bilar, i år 
användes endast nedre delen av Ånnaboda. Som vanligt var det klubbar för Corvette, Mustang, Amazon, MG, Mercedes 
och Corvair. Dessutom ställdes ovanliga Volvo ut från ett Volvo museum. Det regnade mer och mer så vid 11:00 var vi 
klara, vi bestämde oss för att dra hemåt innan gräsmattan blev för mjuk. Är ju uppförsbacke när man ska ut, så det kan 
spinna en del. Vi gled hemåt i laglig fart, allt funkade denna dag-inga överraskningar. /Rolf  

 Bild1: Kicki, Chico unde bordet, Jonas, Åke och Tomas. Rolf fotar. Atso och Patrik redan dragit till marknaden. Regnställ på! 
Bild2: Grusplanen som brukar vara fylld med knallar gapade nu tom. 
Bild3: Vad döljer sig under presenningarna? Tidig pick-up. Trä-eker fälgar. 
Bild4: Italienarna kan sina rallybilar. Lancia-kult.  
Bild5: Perfekt daily driver skick. Cadillac 1959 flattop, denna modell blir snyggare och snyggare - flat topsen 
Bild6: Austin. Är ju för gullig. Hur fick man plats? Fiat 127 i bakgrunden.  
Bild6: Jonas vann i dragningen av röstsedlar. Myggdödare, eller var det Myggjagare?  

Öde grusplan där det brukar vara fullt med knallar. 

Klistermärke bakrutan: Austin-you can 

depend on it! 


