Datum: 2018-06-05
Start: 18:10
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Filipstad Cruising
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madde
Mariana
Dodge Custom Royal 1957
Atso, Åke och Juha
Väder: Fem av fem. Kanonväder. Men ganska kallt, så cruisingen dog ut ganska snabbt framåt 20:30......
Info: Fem medlemmar, tre stöd. Pontiacen strulade igen, ville inte starta, solenoiden bara "tickar", men tredje försöket
vid pausen innan vi gled in i Filipstad så startade den. Därefter slogs inte motorn av innan hemkomst! Tråkigt, för då
kunde vi ju inte parkera och titta på uppträdandet av Top Cats 22:30. Mycket bilar i början på cruisingen, rätt OK slinga
och mycket folk, men det dog ut snabbt pga ganska kallt väder. Top Cats spelade sent så många gick nog faktiskt hem.
Vi åkte en massa rundor och bra test av den nyrenoverade Pontiacmotorn avseende hur motorn gick samt om den inte
kokade och den gick helt perfekt. Skönt. Atso och gänget åkte och hälsade på Johan H i Filipstad under en tid och de
stannade kvar och kollade uppträdandet. Vi andra åkte hem typ 21:30, cruisingen dog ut och vi ville inte ta risken att
inte Pontiacen startade så vi drog hem. Testade lite att köra fort hem, bara för att se att allt fungerade som det ska och
det gjorde det. Jonas och Åsa cyklade ner till R&M så vi tog lite gott att dricka och satt och pratade till midnatt. /Rolf

Bild1: Paus uppe vid simhallen. Amazonmannen parkerad bakom Oldsen. Nylackad är Amazonen.
Bild2: Kvalitetstid med Petter-Nicklas. "Teknisk" paus i det gröna uppe vid simhallen.
Bild3: Sprit är bra till mycket och det ser roligt ut.När sprit är inblandat kan man ofta säga "Nu jag känner roligt på komma".
Bild4: Åsa o Madde "lättade" efter besök i naturen. Dags fylla på nytt.
Bild5: Cruising, men se själva vad "dött" det blev typ 20:30, bara en och en halv timme efter cruisingen startade.

