
Datum: 2016-09-03 Start: 07:00 Hemma: 09:15 Utflyktsmål: Falun, DAK Lugnet 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Opel Rekord Olympia Coupe 1966 Madde 
Atso (Hä->Smedsbo t.o.r) Volvo 745 GL Mariana 
Atso (Smedbo-Lugnet-Smedbo) Plymouth Volare 1977 Mariana 
Tomas De Soto Club Coupe De Luxe 1950 Åke 
Hans Mercury Park Lane Cab 1968 Janet 
Affe Chrysler Windsor 1941 Ing-Marie 
Väder: Två av fem, regnade rejält på morgonen, sen regnade det av och an. Synd. Men det kunde varit värre. 
Info: Sju medlemmar och tre stödmedlemmar. Ingen kö in, vi kom samtidigt som Atso o gänget. Atso o Mariana åkte 
upp till Affe dagen innan. Hans o Janet kom lite senare. Vi fikade i strilregnet och sen blev det Marknad ett par timmar, 
sen mer fika, mer marknad och sen Lithells goda hamburgare. Sen ett avslutande fika. Vi såg inga andra Hälleforsare. 
Fynd=sökarlampa De Soto, förgasare De Soto, slangklämmor, plåt tavla, fem-armad ljusstake, ventilhattar som visar 
grönt om det är 2.5 kg tryck i däcken. MC-tank o fläktmotor. Atso o gänget åkte till Smedsbo lite tidigare, vi drog dit vid 
15:00, efter att sagt adjö till Hans o Janet, och fikade innan vidare färd till Hä. Tomas och Åke fick nu bekanta sig med 
Affes domäner. Affe visade ett bett på överarmen från en Svarta Änka, som bor i den importerade Dodge 53:an. 
Hemfärden gick perfekt, vädret klarnade upp- söndagen kommer bli kanonvacker och sovmorgon blir det....../Rolf 

 

Bild1: El Conquistador (De Soton) framför hoppbackarna, de så synonyma med Falun. 
Bild2: Affes Chrysler samsas bra med Rekord Coupen framför hoppbackarna. 
Bild3: Vy över en del av finbilsparkeringen, typ framför hoppbackarna. Kom mycket bilar trots det tråkiga vädret. 
Bild4: Fika på eftermiddagen. Madde, Åke, Tomas, Janet och Hans. Madde hade med uppskattade skolbröd. 
Bild5: Janet och Hans med de snygga Road Vikings hoodisarna. Keps som inhandlades förra året i Falun..... 
Bild6: Merca-buss full med autografer, främst av uppvisningsflygare men även andra, typ Calle Moraeus och Boorken. Fränt.  

Fyra klubb-bilar. Volaren framför De Soton 


