
Datum: 2015-09-26 Start: 09:00 Hemma: 16:00 Utflyktsmål: Filipstad Hot Rod Rumble 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Tomas barnbarn Matteus och kompis Wilmer dit 
Atso Dodge Custom Royal 1957 Mariana 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Tomas barnbarn Matteus och kompis Wilmer hem 
Tommy Chevrolet Caprice 1965  
Raimo Ford Mustang 1967  
Åke Ford Mustang LX 1990  
Hans Mercury Turnpike Cruiser 1957 Janet 
Väder: Fem av fem. Blev en helt fantastisk dag.  
Info: Sju bilar startade från klubblokalen, men De Soton fick vila i Saxhyttan hos Rickard. Fick inte soppa igen, Tomas 
med följe åkte med Rolf till Filipstad. Det var tydligen ett soppafilter till under bilen som var igensatt visade det sig 
senare. Vi parkerade och dukade upp och sen gick vi och kollade de tävlande i depån. Regularity-de kör tre varv två 
gånger och ska ha så lite tidsdiff som möjligt. Hans och Janet dök upp strax efter 11:00, de hade ju KopparbergsMarken 
att passera. De som körde snabbast var ju den blå Cheva pickupen från 1957 (två bröder kör samma bil), Pontiac-69, 
Camaro-72 och en Volvo 142-69. Ingen bil voltade. Banan höll jättebra. För resultat se www.hjulhalja.se. S Solberg och 
Stefan J dök upp också. Kul gå och titta på jänkebilarna i pausen. Hans och Janet följde med ut till Gäddsjön och åt pizza 
och gick husesyn innan de for hemåt till Fagersta. Rolf åkte hem lite tidigare, skulle på två 50-årskalas.  

         

 

 

Bild1: Kolla vädret. Tomas, Jonas, Atso och Hans samt Mariana och Janet syns med schyssta brillor.  
Bild2: Jonas intager två stycken korv med bröd, smakade nog extra bra en dag som denna.  
Bild3: Hans, Janet, Atso och Raimo står och ser ut över folkrace banan. Finns visst sug att börja köra….   
Bild4: Vy över folkvimlet och det otroliga vädret. Träffs, trängs och trivs. Kom mycket jänkare och HD MC, blev typ en liten träff.  
Bild5: En Checker som är raggarutrustad, går att stå och läsa alla klistermärken en lång stund, fantasin är det inget fel på. 
Bild6: Den grymma Pontiacen från 1969. Körde otroligt snyggt och bilen är potent. En av de snabbaste tiderna, typ 1.39 min. 


