
Datum:2017-07-26/27 Start:12:00 Hemma:16:00 Utflyktsmål:Falun Cruising 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Atso Dodge Custom Royal 1957 Mariana 
Åke Dodge Dart 1965 Jonas 
Affe Chrysler Windsor 1941 Ing-Marie 
Hans Mercury Park Lane Cab 1968 Janet, Wasco 
Madde Pontiac Grand Prix 1965 Rolf 
Väder:Fyra av fem. Åter tur med vädret.  
Info:Sju medlemmar, tre stöd. Vi sammanstrålade Biltema Borlänge 13:30. A&M drog till Affe, vi andra drog in till Falun 
och parkerade vid polishuset så vi hade bra startläge för cruisingen.Vi gick och käkade jättegoda burgare på Pitchers 
och fick bord på uteserveringen. Nice. Sen strosade vi lite för att sen fika vid bilarna. Klockan 18:00 var det cruising så vi 
åkte nästan hela slingan, stod still som vanligt så vi gled ut och körde till stora rondellen vid Koppargruvan där resten av 
gänget redan var stationerade. Där satt vi länge och kollade på bilar. Affe drog några repor med Chryslern och Åke 
hängde på. Vi knallade ner mor centrum och passade på besöka Sibyllan-super service. Jättesnabba leverera 
hamburgare och pommes. En Nissan? (typ) stannade, gasade och bjöd på avgasknallar. Kul i typ fem sekunder sen fick 
Hans nog och sade åt han lägga av, Wasco gillar inte skottljud. Åter för mycket vanliga bilar som stör och tar plats (Audi 
o BMW-fullständigt ointressanta fordon). H&J drog hem vid 23-tiden, vi andra drog till vickning och småprat i Smedsbo 
innan vi gick till sängs och såg fram mot Ing-Maries goda frukost. Hemfärden utan problem, paus i ”korset”. /Rolf  

 

Bild1: Rondellen vid gruvan. Mariana,Janet,Atso,Ing-Marie,Åke,Jonas,Madde,Hans. Jättemycket bilar i år igen. 
Bild2: Affe och Åke är ute och Cruisar i den fina Chryslern.Hemi-Orange. 
Bild3: Hotell SMW (Rolf o Madde) och Hotell Cabby (Åke och Jonas).Vi lade oss 02:00 och sov till 09.00 och 10:00! Skönt. 
Bild4: Åkes motorrum. Åke startade polissyrenen så Mariana höll på ”dörma av”. Jonas,Affe,Atso,Ing-Marie, Mariana,Madde. 
Bild5: Smedsbos skönhet – katten Doris. En riktigt prominent dam. Jättefin. Hankattar kan inte ha tre färger.... 
Bild6:På väg till Falun, paus Biltema Borlänge. Arbetshästen Dodge fixar detta utan problem. Vi åkte via Grangärde hem. 


