Datum: 2015-09-05
Start: 06:30
Hemma: 20:00
Utflyktsmål: Falun – DAK Marknad.
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Toyota Avensis 2006
Madeleine
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Åke
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet
Atso
Volvo 745
Mariana
Väder: Fyra och en halv av fem. Solen sken. Jättevarmt och fint. Perfekt Marknadsväder.
Info: Fyra bilar, sex medlemmar och två stödmedlemmar. Atso o Mariana åkte upp dagen innan till Affe. Rolf o Madde
förvisade till Svenssonparkering, såklart. Ångrade just då att vi inte tog Pontiacen. Vi träffade på gänget direkt på
Marknaden! Hans hade med sina föräldrar från Borås, jättetrevliga och kul att prata med. Vi knallade runt på den stora
Marknaden och sen hade vi fika vid finbilsparkeringen, det fanns en plats bredvid Mercuryn, så Tomas hämtade dit De
Soton. Fantastiskt fikaväder. Hans och Janet provade sina nya Road Vikings kläder. Vi bestämde att träffas igen klocka
13:00 för att käka. Jättegoda och stora hamburgare. Mer kaffe och sen sista rycket innan hemfärd vid 15:00. Vi träffade
såklart på Atso, Mariana, Affe och Ingmarie. Fyndades en del, dörrsida till Opeln, trälådor igen, emblem,
lufttrycksmätare, Tomas hittade spröt med lyse i som visar skärmkanten-fräcka. Hans köpte snygga kepsar, se bild
nedan. Började regna en halvtimme efter att vi åkte hemåt, riktiga skurar så vi hade flyt. På hemväg stannade De Soton
i Stjärnfors, troligen typ av ånglås för vi åkte typ 100 km/tim och det kan ha varit för tufft eller så var det soppatorsk,
men bilen gick dåligt efter påfyllning så vi fick dra hem den sista biten. Men dagen efter gick De Soton som vanligt igen!

Bild1: Fikadags! Hans, Hans mor och far och Janet. Kolla vilket väder. Kaffet smakade utmärkt.
Bild2: Premiär för Road Vikings outfit. Janet mannekängar. Det passade perfekt. Snyggt.
Bild3: Madde plöjer fram genom vimlet, otroligt med människor. Gud vad grejer det finns. Skräp för en, är guld för en annan.
Bild4: Matdags-hamburgare. Hans har på sig sin nya Hoodie med Road Vikings text i Orange… Men det var OK.
Bild5: Fagersta gänget på väg hem. Hans far säger Hej och Tack. Det var en kul prick. Hoppas vi ses igen.
Bild6: Åke och Madde stävar uppåt efter maten. De Soton syns i bakgrunden.

