Datum: 2017-09-30
Start: 09:30
Hemma: 15:00
Utflyktsmål: Filipstad Hot Rod Rumble
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Erik, Rany
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet, Wasco
Raimo
Ford Mustang 1967
Åke
Dodge Dart 1965
Åsa, Jonas
Atso
Chrysler Newport 1961
Mariana
Väder: Två och en halv av fem. Solen kom aldrig fram, blåste-kallt. Men inget regn.
Info: Sju medlemmar, fyra stöd. Efter att parkerat längs med grusvägen intogs efterlängtat fika. Sen gick vi till depån
och kollade in bilarna och numer också MC. Regularity, tre varv, två heat och man ska ha så lite tidsdiff som möjligt. MC
började och det var rena sömnpillret, inget intressant alls. Bilarna mer intressant och man väntar på de duktiga förarna
som ger järnet med grussprut långt utanför banan, en fröjd se dem ge järnet med vrålande V8. Sen finns det alltid
Volvo 142 som är med och några går duktigt bra och det är nog gamla rallyförare som kör, full satsning. Sen finns de
som puttrar runt. Många återkommer varje år, man känner igen de flesta av fordonen nu. Hamburgare intogs som
vanligt. Fanns en del andra Hälleforsare som var där och tittade. Vi åkte hem lite tidigare för det nalkades Taco fest i
klubblokalen. /Rolf

Bild1: Tre bord. Massor med fika. Åke, Jonas, Mariana, Åsa, Janet, Atso, Hans, Rany och Erik. Ser lite fruset ut.
Bild2: Avåkning av en bil vi inte sett tidigare. Verkade svårkörd.
Bild3: Pontiacen som jämt är med, går bra och duktig förare.
Bild4: Cadillac raggarbil med Mercedes dieselmotor - funkar det också. Älvdalen igen......
Bild5: Cheva pickis som alltid är med. Går riktigt bra och duktig förare. Här sparas inte på krutet, en fröjd att se.
Bild6: Camaro som också alltid är med, samma här - går duktig bra och erfaen förare som sladdar genom kurvorna.

