
Datum: 2019-06-05 Start: 17:45 Hemma: 23:45 Utflyktsmål:  Filipstad Cruising 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Madde (dit) Rolf (hem) Pontiac Grand Prix 1965 Rolf (dit), Madde (hem). Dracks vatten. 

Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Raimo - drack öl!! Vafalls..... 

Åke Dodge Dart GT 1966 Kicki och Chico 

Väder: Kanonväder. Fyra och en halv av fem. Det kom några droppar vid 20:00-tiden. 

Info:  Vi parkerade vid finbilsparkeringen. Kollad in bilar. Bertil +Dahlqvist var där. Ylitalo mötte vi, han var på väg hem! 
JA var där, Febo med Mercedesen, samt en grå Amazon. Saxholm fick den gröna inspekterad av ordningsmakten, dock 
inget körförbud. Crusingen startade 19.00 och slingan var i år lite annorlunda, man möttes på Victoriagatan. Annars var 
allt sig likt och det är ju skönt. Mycket folk ute så det är ju roligt att detta är uppskattat. Vi fick lov åka köpa vatten för 
det var rejält varmt. Cruisade typ fem varv, sen stannade vi vid Pihlskolan och tjålade med Jonas/Raimo och Bertil med 
dam. Vi åkte sen till parkering busshållplats och väntade in Å+K som cruisade och de drog sen hem typ 21:30. Åsa kom 
in med RAV4:an och var med oss sista timmarna. Vi gick och köpte burgare och glass och kollade in uppträdande som 
var T.B. and his Rhytm Trio samt huvudattraktionen Eva Eastwood. Tyvärr började hon typ 22.45, lite sent. Parkeringen 
vid busshållplatsen fylld av "Mattsvart"-bilar och det var ett jävla drag där. Vi kryssade hemåt typ 23:20 och spanade in 
om det var drag vid ishallen (var ju fest i ishallen med Perikles) - men där var det lugnt. Vi åkte sen hem och sov och 
laddade inför nationaldagen. /Rolf 

 

Bild1: Oldsen, Darten och Pontiacen.  Pontiacen var dagen till ära inte tvättad. Inte en fläck under motorerna - det är bra det. 
Bild2: Madde - foxy lady walking down the street...., Åke och Kicki bakom.  
Bild3: "Mattsvart" bilar. Den oranga spelade bött hela tiden. 
Bild4: Ordningsmakten är samlad. Nu ska kvoten fyllas-jajamen.  
Bild5: Mitt i stan, Cheva Impala 1959. Cat-eye car. 
Bild6: Eva Eastwood ger järnet. Hon är typ "överallt" och spelar. Hon var i Fellingsbro också.  
Bild6: Jonas vann i dragningen av röstsedlar. Myggdödare, eller var det Myggjagare?  

Cool-brajlers (solglasögon) och Stars&Stripes 

Converse. 


