Datum: 2017-07-01
FÖRARE
Tomas
Jonas

Start: 09:00
Hemma: 18:30
BIL
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Oldsmobile Cutlass 1966

Utflyktsmål: Arboga Bilträff
PASSAGERARE
Rolf
Åsa

Väder: Fem av fem. Åter tur med vädret. 12 mil från Hällefors. Första gången vi var här-krockat med Nostalgidagarna
Info: Tre medlemmar, en stöd. Typ 300 fordon kom - jättesvårt säga pga att bilträffen är i centrala Arboga och därför
svårt räkna. Mysig stad med kullerstenstorg/gator samt många gamla hus och en idyllisk å som rinner genom stan.
Nice. Fikade och sen gick vi och tittade på bilar och stan och var in i lite affärer, handlade trollslända, plåtskylt,
mackmyra pastiller och ett rostigt kratthuvud. Noringen var där och Kjell. Vi såg inga andra Hälleforsare. Vi käkade pizza
på pizzerian "En pizzeria till". Ytterligare promenad och perfekt med kyrkan intill, alltid öppen typ och bra toaletter, så
vi var in i kyrkan ett par gånger. Cruisingen började 16:00 och som vanligt tvärstopp, tog nästan en timme åka runt.
Nästa år om vädret är bra stanna lite längre och kolla in cruisingen för det verkar som fler bilar anslöt framåt sen e-m.
Trevlig träff-vi satsar på den 2018 också. Efter ett varv drog vi hemåt . Grillades hos Rolf o Madde-Jonas,Åsa,Erik och
Rany hälsade på fram till midnatt. Kollade vad Peter köpt på sin Tysklandsresa, han kom hem typ 19:30. Lång dag./Rolf

Bild1: Dubbla bord, toan nära. Vissa drack vin. Jonas, Åsa och Tomas. Kolla vädret!
Bild2: Par i Road Vikings ekipage, Oldsen och konkvistadoren. Hernando De Soto - var tydligen en otrevlig typ.
Bild3: Ån med sina faluröda mysiga hus - vilken liten idyll.
Bild4: Vy över Järntorget vid kyrkan. Helt fantastiskt väder och alla bara njöt. Noringens Pontiac längst fram.
Bild5: "Visual Harassment" heter Rivieran, intressant lack. Förstorade hjulhus bak. Verkligen udda. Kul att se.
Bild6: Cruising. Oldsen in action. Mycket folk var ute efter slingan, särskilt inne i stan och gå-gatan.

