Datum: 2016-06-18
Start: 17:30
Hemma: 00:00
Utflyktsmål: Karlskoga Cruising
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Mariana
Dodge Custom Royal 1957
Atso, Athena (och Jens)
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madde, Peter
Åsa
Oldsmobile Cutlass 1966
Jonas, Raimo
Väder: Tre och en halv av fem-mulet, men ljummet och skönt. Började blåsa mer framåt natten.
Info: Fem medlemmar, tre stöd. Fläktremmen på Pontiacen havererade före Grythyttan på väg till Kga- den byttes på
tre minuter, sen körde vi vidare. Bra med verkstad i skuffen. Jättetrevlig kväll med mycket folk ute och lång och suverän
cruisingrunda - inga större stopp. Böhl och Sture S var andra Hälleforsare som syntes till. Lite höjdarvecka i Karlskoga
för nu pågick Motorsportveckan och det betyder mycket folk ute. Bra läge att cruisa och ha det trevligt. Tre
cruisingvändor, en hel del service-stopp (ölen och vinet tryckte på) innan olika Meal intogs på Sibylla. Satt ute och
käkade-nice. Atsos kompis Molltas dök upp i en patinerad Imperial med nyrenoverad Hemi-gick underbart. Därefter ett
antal cruising vändor till. Mariana räjsade på Grytthytterakan, gjorde omkörning!, det piffade upp hemfärden, måste
sota ur gamlingarna ibland. Red Ramén fick jobba duktigt..... Vi tog torg rundan i Hällefors där det var nästan tomt, vi
stötte på Jonas&Åsas grabb som var ute med moppen. Vi snackade där i typ en timme innan var och en åkte hem till
sitt. Slutsatsen är att detta gör vi om nästa år, bra ordnat av Karlskogingarna.

Bild1: Glada miner i Pontiacen, skön kväll, cruising och ha det gött. Peter o Madde. Pripps (som vanligt) och röd-tjut i plastglas.
Bild2: Service-stopp. Grusplan rondellen vid Ö o B. Whisky-plunta och Pripps. Snygg vikingahjälm.
Bild3: Road Vikings bruttor som har det nice vid parkeringen vid Sibyllan. Sun Glasses a la 50´s. Åsa,Madde,Mariana.
Bild4: Service-stopp. Peter, Raimo,Jonas,Athena och Atso. Mariana vid ratten. Snart dags för att åka hemåt.
Bild5: Redo att traska över till Sibylla och fixa käk. Bra parkering. Kom fler o fler bilar dit. Poserande Jonas,Atso,Raimo,Peter.
Bild6: Hemma i Hällförs och torget. Lite avslutande prat typ 00:45. Atso,Peter,Jonas,Mariana,Raimo. Pontiac,Olds,Dodge.

