Datum: 2017-09-02
Start: 07:00
Hemma:18:00 (Hä)
Utflyktsmål: Falun DAK Marknad
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Yvonne,Ulfer
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet
Rolf
Opel Rekord Olympia Coupe 1966
Åke
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Madde (Oldsen strulade med tänd.låset)
Atso
Volvo 944 20??
Mariana
Affe
Chrysler Windsor 1941
Ing-Marie
Väder: Fyra av fem. Fantastisk tur under dagen. Spöregnade i Borlänge 09:00! Regnade 30 min när vi åkte hem.
Info: Tio medlemmar, fem stöd. Fyra bord. Fika intygs under mycket glad stämning i sedvanlig ordning, mycket gott.
Sen blev det börja beta av Marknaden. Vi träffade på A&M och A&I-M och språkades vid. Sen ner och ta en mellanpaus,
fika lite till sen upp och käka burgare. Bra logistik vid burgarna-går fort och de är goda. Otroligt med bilar kom men
Marknaden bara öppen till 15:00 så det finns begränsad tid titta på bilar. Är i princip också en stor bilträff. Det
inhandlades bl.a sladdvinda, böcker, skyltar, träskor, clips, vikingaskeppkorköppnare, vapenfett, takräcke,
kardantunnelkorg (viktigast vid försäljning) m.m. Ulf hade en kärra hos en polare i Falun så kärran togs ner och Opeln
fick dra den och takräcket. Löste sig galant! Andra Hälleforsare vi såg var Almqvist. Sen träffade vi Lesjöforsaren i
Borlänge, hans son hade försäljning. Hemfärd gick bra, Jonas lite strul med torkare/fläkt/blinker. Tänd-låset jävlas
ibland. Körde hem kärran till Tomas som då hade lite garagevisning för oss. A&M åkte upp dagen innan till A&I-M./Rolf
Ulf ny bekantskap, mycket trevlig. Kommer från
Hä men bor i kungliga. Biker (chopper)

Bild1: Framme på bandyplan, det kom så mycket bilar! Jonas,Åke,Tomas,Yvonne,Ulf,Madde,Janet,Hans. Det åts Vaktelägg!
Bild2: Sorry men vi måste ha en ätar-bild. Vi var vrålhungriga, typ 14:00! Jonas,Åke,Hans,Janet o Madde. Goda burgers.
Bild3: Vy över Lugnets skidstadion där det producerats spänning,blod,svett och tårar. Kanske använts lite läppglans också?
Bild4: Järrudd där som vanligt. Intressant Olds 442 och en trevlig Barracuda för vettiga pengar. Generalagent för CTEK.
Bild5: Matti Hautamäki (inte släkt) har back-rekordet. Vädret fantastiskt bra-kunde varit värre....
Bild6: Lite paus under hemfärd vid Bredsjö. Opeln,Oldsen och "El Conquistador" (De Soton) om ni inte hajat det.

