
Datum: 2016-08-16 Start: 17:00 Hemma: 21:00 Utflyktsmål: Frövi Prästryggen 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madde Pontiac Grand Prix 1965 Rolf 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966  
Tomas De Soto Club Coupe De Luxe 1950  
Väder: Fem av fem. Jättefint väder.  
Info: Fyra medlemmar. Som vanligt en bra mix av bilar, både i skick och ursprungsland. Det kom 335 fordon denna 
kväll, en tisdag i Frövi-what can I say. Inga burgare eller korv säljs, det som gäller är köttbullemacka och kaffe. Lång kö. 
Lotter säljs och Madde vann värmeljuslykta och Rolf ett solskydd man sätter på rutan. På Inträdesbiljetten vann Madde 
igen och hon valde en dammsugare (vått och torrt) som går på 12V-Grattis. Som vanligt spelade ett band, denna gång 
"Jack Daniels Band". Denna gång var inte Corvette-klubben på plats, vilket de brukar vara. Som sig bör gick vi runt och 
kollade in alla bilarna och som vanligt hoppade vi över MC-delen. Fullständigt ointressant med två hjul. Det är tur vi har 
olika intressen.....Vi passade på att titta på när bilarna började ge sig av, kul att också få se dem igång och lyssna på 
ljudet. Man kan bli förvånad.....När vi åkte ut från Prästryggen hade någon precis gjort en burn-out, men vi missade att 
se vilket fordon det var. En träff som rekommenderas. Hemfärden i ett fagert SommarSverige gick bra som vanligt./Rolf  

         

  

  

Bild1: Rolf, "the shadow", förevigar Oldsen och De Soton (El Conquistador) parkerade i en fantastisk sommarkväll i Frövi 
Bild2: Vi parkerade inte som alla andra, tyckte bättre parkera längs, inte tvärs.... - "only dead fish follows the stream" 
Bild3: Alldeles vid scen fick vi plats för att inta köttbullemacka-Frövis signum.Madde,Tomas,Jonas. Jack Daniels Band spelade 
Bild4: Madde stolt vinnare igen, hade svårt välja vinst, blev nån maskin som såg dyr ut - en dammsugare. Hon har tur i allt. 
Bild5: Om det skulle bli en frontalkrock undrar jag vad som skulle hända med Toyotan, bli ett väg-gupp?.....vad tror Ni? 
Bild6: Cool och snygg Mercedes Benz, passar så sjukt bra med luftfjädring. Mäktig bil. Snygg färg. Bra smak. 


