
Datum: 2016-06-25 Start: 11:30 Hemma: 16:00 Utflyktsmål: Fornaboda Travbana 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde, Rickard, Peter 
Väder: Fem av fem-kanonväder. 25 grader varmt. Vi blev solbrända direkt.  
Info: Två medlemmar, två stöd. Hört talas om Midsommartravet så vi bestämde åka och kolla, brukar vara invaderat av 
Hälleforsare. Madde aldrig varit på trav så det är ju kul lära sig något nytt. Vi sprang på Niklas och Karin direkt, Niklas 
syster Anna tävlade i Lopp 6. Vi satsade pengar såklart på henne men hon blev tvåa-slagen med tre centimeter! Surt, 
det var ju typ sex ggr pengarna. Niklas körde snabb utbildning för oss hur infon i travprogrammet fungerar-det finns 
t.o.m info om hästen har sprungit med skor eller inte! Jag förstår nu att det går att analysera sönder ett lopp totalt och 
varför det finns travprogram medtagna till jobbet. Rickard träffade på Robin och han hängde på deras gäng, innan vi 
åkte hem hade han tjänat ganska bra-en tvilling hade gått in. Vi åkte hem efter Lopp 6-det var så varmt. Rickard tog 
Rapp-bussen hem, det var tusen grader i den......han slängde sig i 23 gradiga poolen när han kom hem. Vi åkte över Löa 
hem för att få se lite annat. 

        

 Bild1: Framme och parkerade på en åker. Mycket folk kom det denna dag. Rickard och Peter 
Bild2: Peter i Betting-kön. Många luckor finns det-är ganska stort tydligen-Fornaboda. 
Bild3: Folkhavet, bilden tagen åt det håll Hälleforsarna brukar sitta. Helt OK ha med med pick-nick korg. Bra ta med egen stol. 
Bild4: Action bild när ett lopp precis startat. Typ 12-14 hästar i varje lopp. Kanske går i 40-50 km/timmen.... 
Bild5: Vit och gul jacka=Anna. Hästen Quantum Blues. Hon gjorde ett kanonlopp. Sist vann hästen i Örebro.  
Bild6: På väg ut till parkeringen stod en Nova-Chevy II och en T-bird. Nice. Fanns nog kanske ett tiotal amerikanare. 


