
Datum: 2017-07-15 Start: 07:00 Hemma: 18:30 Utflyktsmål: Askersund Car&Bike meet  
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Åke Dodge Dart 1965 Kicki, Chico och Rolf 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Hans Mercury Turnpike Cruiser 1957 Janet, Barbro och Sune 
Väder: Fyra och en halv av fem. Åter tur med vädret. Liten skur (tunga droppar) vid lunch, annars helt underbart 
Info: Fyra medlemmar, tre stöd. Vi strålade samman med H&J vid Burger King i Laxå. Fika direkt vid framkomst. Mackor 
och annat. Skojades friskt runt bordet, Sune o Barbro är härliga pensionärer. Kul de är med, de bor ju i Borås. 
Jättemycket bilar kom. Live-musik på scen. En del försäljare, men mest kläder. Åsa köpte lite godis. Andra Hälleforsare 
var JA, Saxholm och några till samt Holst.  Många fina bilar bl.a en SuperBird.  Hamburgare intogs, de var helt OK. Sen 
på e-m drog vi till Peters Glassbod och köpte just glass, jättemysigt i hamnen en sådan här dag, många båtar i trafik. Vi 
var aldrig ut på ön. Personen som renoverat Mercuryn kom förbi och språkade med H&J, var ju typ 2007 som den 
renoverades. Såldes sen till Umeå och sen till H&J. Vi hittade en Mercury Stw, 1958 Commuter-häftig. Inte lätt hitta en 
sådan bil, Janet är lite sugen på en kombi. Men Hans vill ha Mercury Pick-Up – fortsättning följer....Vi drog hemåt och 
åkte en tur genom stan, otroligt med folk och bilar ute, det blev nog en lång natt. Folkfest med andra ord./Rolf  

        

 

Bild1: Trippla bord, samma plats igen ner vid Boulebanan! Åsa,Sune,Hans,Åke,Kicki,Janet,Barbro,Jonas. Vinden var OK. 
Bild2: Barn Find med vinterdäck och skidor på taket, Moris Minor 1000. Fränt. 
Bild3: Jaha, Mr Mopar spanar in en Mopar igen. Grön Plymouth.....en sån där ”vill-ha-bil”.....  
Bild4: Rituell tuppfäktningsdans på boulebanan. Janet med sina pimpade nya sandaler inhandlade på Västerås Summer Meet. 
Bild5: Vy ner mot Vättern. Helt fantastisk dag. Blå blå himmel och vatten. Svensk sommar från sin bästa sida.  
Bild6: Olds Ninety-Eight 1959 med amerikansk vagn. Otroligt läckert. Men huvaligen för att hålla i skick och tvättat.....  


