
Datum:2018-04-01 Start: 06:30 Hemma: 20:00/22:00 Utflyktsmål: Jönköping Elmia 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Toyota Avensis 2006 Madde samt på nervägen Åke 
Jonas Toyota RAV 4 2015 Åsa samt på hemvägen Åke 
Väder: Tre av fem. Uppehåll och klart men blåsigt och "svinkallt".  
Info:Fyra medlemmar,en stöd. Vi tog västra sidan ner och östra hem. Insläppet gick smidigt. Tog en fika direkt. Sen 
började vi med intressantaste hallen D. Många bilar från biltidningar. "Alla" är där. Går inte räkna upp dem. Bernt 
Karlsson var där och signerade och Dave Kindig var i samma monter. Så det finns en hel del kändisar på plats. Mad-Max 
tema, Fast&Furious, Älvdalsgänget, Verktygsboden storsatsade, bilarna från "Bilar" etc etc. Hall C rätt OK med en del 
fina bilar samt mopeder. Hall A och B mindre intressant, inte mycket jänke-järn där. Hall D var bäst. Många bilar från 
välkända filmer-det var kul att se, tex Änglagårds-PV´n. Vi käkade grillbuffe för 179:-, supergott och det mest prisvärda.  
Vi såg två andra Hälleforsare. Vi åkte hem vid 17:00, det handlades typ ingenting. Tror inte detta blir något man 
besöker varje år. Rolf o Madde stannade till i Motala och hälsade på Andreas o Linnea på hemvägen. Allt gick bra. /Rolf  

 Bild1: Fika vid Ingång Syd. Kaffe o Ostfralla. Madde gick in gratis pga Rolf prenumererar. Förköp krävs-bra tips. Spara 270:- 
Bild2: Olds Cutlass Supreme 1967. Hydrauler. Original 330cuin motor. Rullar i Sävsjö. Läcker. Heter "Hush-Hush" 
Bild3: Superbygge. Mercedes Actros 2663 med dubbla bulk-trailer. Heter "Lowrider". Helt sjuk....Åkeriet har fler byggen... 
Bild4: Ford Gran Torino. Starsky&Hutch. Alla känner igen denna bil. 1974 årsmodell, går i Sthlm. 
Bild5: Classic Rally-Midnattsolsrallyt körs med denna Mercedes, riktigt cool gammal rallybil. Måste vara hur kul som helst... 
Bild6: Finskt rod-byggd som heter "Eldorod 331" och syftar på Cadillac-motorns volym. Fick John DÁgostino "Special Award" 

Åke, Jonas, Åsa o Madde laddar upp. 


