Datum: 2016-07-16
Start: 06:30
Hemma: 18:30
Utflyktsmål: Askersund Car&Bike Meet
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine, Peter
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åke
Ford Mustang LX 1990
Kicki
Kent
Buick Skylark 1966
Katarina
Väder: Tre av fem. Uppehåll och 17 grader, men det blåste - blev jobbigt i längden.
Info: Fem medlemmar och tre stödmedlemmar. Kom gissningsvis 700-800 bilar. Vi hamnade i ett bra läge - nära till
sjön, herrarnas kissdunge och bryggan ut till ön - men fan vad det blåste. Blåsten hade vi gärna varit utan. Började med
att dricka kaffe och äta "frukost". Sen kollades bilarna in och det tar sin tid för träffen är väldigt långsmal, är typ en
kilometer lång och hundra meter bred. Kommer otroligt många fina bilar till denna träff. Prisvinnarna är superfina bilar.
Såg bl.a en vit GTO Judge 1970, superrenoverad. Sen käkade några hamburgare och andra drack öl och vin och salmiak.
Det inhandlades plåtskyltar och en T-shirt på träffen samt Kicki shoppade lite i den mysiga hamnen dit vi gick och
käkade god och mäktig glass. Sen mer kaffe och annan dryck och sen gick vi runt hela området igen - kul om man haft
stegräknare. Vi drog hem via Laxå-Kga vid typ 16:30, åkte först genom staden där det som vanligt gick mycket sakta pga
alla bilar -cruising. Vid hemkomst käkades det pizza hos R&M, alla var supertrötta så vi sade tack och hej 22:00 typ./Rolf

Bild1: Parkerade. Vi var bland de första. Det straffade sig för där vi stod blåste det fan mest. Annars ett bra läge.
Bild2: Logistiskt projekt fixa långbord. Åke har numer ett bord som passar in - mycket bra. Snyggt med pepita duk.
Bild3: Peter, Madde, Kicki, Åke, Jonas, Kent, Katarina och Rolf fotar. Tyvärr mulet nästan hela tiden och blåst. Tröjor på.
Bild4: En Buick Electra med den störst dödskallen vi skådat hittills. Snyggt om man monterade in stoppljus i ögonen.
Bild5: Glass köptes i Peters Glassbod i hamnen. Jonas, Kicki, Åke, Peter, Madde. Katarina och Kent inhandlar i bakgrunden
Bild6: Så dök en bil i miljonklassen upp bara så där- kul att få se den igen, såg den 2015 i Fellingsbro - Plymouth Road Runner.

