Datum:2016-08-28
Start: Olika
Hemma: 18:00 i Hä
Utflyktsmål: Eskilstuna Marknad
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Atso
Dodge Custom Royal 1957 +Cabby
Mariana, Åke
Rolf
Opel Rekord Olympia Coupe 1966
Raimo dit, Jonas dit, Madde hem
Åsa dit, Jonas hem
Oldsmobile Cutlass 1966
Madde dit, Åsa hem
Kent
Buick Skylark 1966
Katarina
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Raimo hem
Hans
Mercury Park Lane Cab 1968
Janet, Barbro och Sune
Tommy
Chevrolet Caprice 1965
Väder: 15 grader. Bra väder men blåsigt. Söndagen molnfritt på morgonen, men moln kom och typ 15:00 regn.
Info: Atso o gänget drog in Lördag 10:00. Rolf o gänget 15:00. De andra från Hä åkte söndag morgon 06:00. Liten kö in
till den så kallade veterancampingen som till minst hälften bestod av nyare husbilar. 30-års gränsen kan vi starkt
ifrågasätta! Uppsättning av förtältet till husvagnen funkade fint trots blåsten. Sedan var det bara att börja försöka hitta
fynd på marknaden. Rolf o gänget dök upp med sin Opel sen eftermiddag. De tre herrarna grillade. Rolf bäddade i sin
Opel, Jonas fixade sitt fjälltält. Raimo och jag hade bestämt sova i förtältet. Opelns cigg-uttag fungerar så jag kunde
blåsa upp min rosa madrass-många tack. Sen blev det mera marknad. Efter mörkrets inbrott satt vi i förtältet och hade
det mysigt, nån öl blev det och många skratt. Andra sällskap spelade Ledin låtar och sjöng. Natten var kall! Pga olika
orsaker dök resten av gänget upp först vid typ 09:45. Hans, Janet, Sune o Barbro kom en kvart tidigare. Bl.a var kön in
till Marknaden jättelång. När vi var parkerade blev det fika och sen ägnades dagen åt Marknad och att titta på bilar. Lite
strul i år med utfarterna, kunde förbättras. Nåväl, vi kom ut och sen hade vi återsamlingsplats Dinners i Arboga. Maten
satt som en smäck och resterande hemresa flöt på utan några problem. Tack för en trevlig helg! /Åke o Rolf

Oppigårdens Pale Ale. Fem komma två. Falcon
Hans,Barbro,Jonas,Sune,Kent,Tomas,Tommy,Raimo
Katarina,Madde,Janet,Åsa

Bild1: Sunset. Grillat klart, nu bestämdes att det var dags inta förtältet för lite samkväm. Kylan på G......Raimo,Rolf,Jonas
Bild2: Säg Omelett...Nästan hela gänget strax innan hemfärd. Atso o gänget var och packade ihop på Campingen. Regnet på G.
Bild3: Fika/frukost äntligen! Tommy, Madde, Jonas, Tomas, Kent, Sune, Barbro, Janet med solhatt, Katarina och Åsa.
Bild4: Atso och Raimo står och beundrar en Dodge Dart 63, tillfälligt en favorit för mig.
Bild5: Atso står och betraktar en Chevy steppis och önskar att det var hans steppis som stod där, körbar och allt......
Bild6: Mariana och Jonas samtalar bredvid Jonas Fjällräven fjälltält och Roffes Opel. Dodgen bakom Opeln.

