Datum: 2019-06-24/25 Start: 13:00
Hemma: 13:00
Utflyktsmål: Falun Cruising
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa, Rolf
Hans
Mercury Park Lane 1968
Janet
Affe
Chrysler Windsor 1941
Ing-Mari
Väder: Kanonväder, helt fantastiskt. Kan inte bli bättre. Fem av fem.
Info: Vi träffades och checkade in i Smedsbo och det bjöds på grillat. Kanongott, många tack. Framåt tidig kväll drog vi
ner till Cruisingen och gled in i kön men det var tvärstopp så vi avvek efter 200 meter! och åkte och parkerade vid
ingången gruvan och satte oss och tittade på bilarna och folket. A&I cruisade vid 21:30 och sen drog de hemåt och
senare åkte H&J til Smedsbo medan J&Å och Rolf var kvar till typ 00:30 och innan hemfärd cruisade två varv. Cruisingen
dog ut snabbt vid denna tid. I Smedsbo bjöds det på vickning, korv med bröd och Lasses grillsenap från Åland. Vi satt
och pratade en god stund innan H&J gick till Kabe, Rolf till SMW och J&Å sov i huset. Nästa morgon, kaffe och macka.
Hälleforsarna åkte hemåt typ 10:45 medan H&J stannade en dag till, de skulle vidare till Dalhalla på fredagen samt CCW
i Rättvik. Basen då var Sollerön. Kollade in Dodge Coronet 1953 i garaget, mycket har hänt. Den ska rulla den 23:e
Augusti - vi får väl se. Återigen mycket trevligt att åka till Smedsbo/Falun. /Rolf

Bild1: Smedsbo. Motorerna luftas. Varmt ute. Kabe (vä) och SMW. Vi träffas innan vi åker ner på stan.
Bild2: A&I bjöd på grillad Entrecote, ugnsgrillade rotfrukter samt sallad. Och öl förstås. Smakade mycket bra.
Bild3: Vid rondellen vid entre´gruvan. Ing-Mari,Affe,Jonas,Åsa,Janet och Hans. Rolf fotade. Mycket bra väder. Mycket bilar.
Bild4: Affe&Ing-Mari cruisar ner mot stan. Mycket folk ute och kollade. Såg inte till ngn protesterande Greta T.......
Bild5: Jaha, nu har VW börjat använda namnet Grand Prix. Att namnet inte får vara "i fred"..............
Bild6: Affes Kadett, Gas Money, i Orsa. Nästan på dagen 38 år sedan, vart tar tiden vägen? Så såg Affe ut då, ingen större skillnad....
Bild6: Jonas vann i dragningen av röstsedlar. Myggdödare, eller var det Myggjagare?

