Datum: 2017-06-17
Start: Olika
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Karlskoga Cruising
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontaic Grand Prix 1965
Madde, Peter
Åsa
Oldsmobile Cutlass 1966
Jonas, Pia och Peter (i Kga)
Atso
Chrysler Newport 1961
Mariana, Åke
Raimo
Ford Mustang 1967
Väder: Fem av fem. Åter tur med vädret. En magisk sommarkväll. Fantastisk himmel när vi åkte hemåt genom skogen.
Info: Sex medlemmar, tre stöd. Vi kom från olika håll så vi träffades under cruisingen. I år var det mer stillestånd än
förra året, för många "nysvenska pojkar" med BMW,Audi och andra fullständigt ointressanta, intetsägande, urtråkiga
bilar som tog för mycket plats-rensa ut hela rasket. Det behövs Cruising-värdar. Annars var det bra drag, många bilar
och mycket folk ute och tittade. Många glada människor. Sträckan är ju perfekt, den är lång. Men ändå blir det stopptyvärr. Pia och Peter anslöt och var med och Cruisade. Vi åkte ett antal varv och det var perfekt med paus efter varje.
Perfekt grusplan och buskage mittemot Ö&B. Vi pausade som vanligt vid Sibyllan och kollade in Cruisingen också
såklart. Fanns fler Hälleforsare, Fredrik,Sören,Saxholm.... Vid typ 23:00 åkte vi hemåt och fick hjälpa en "nysvensk" ur
diket i en Citroen-han hade haft en jävla tur och vi är ju Mr Nice Guys-tur för honom. Säkert Facebookat under tiden
han försökte köra. Vi glömde ta reg-numret....Tog torgsvängen när vi kom hem och fick se fler "nysvenskar" bete sig illa
med sina bilar. Vi snackade bl.a med Jimmy på torget en stund. Sen åkte vi hem och nattade oss. Over an Out. /Rolf

Bild1: Fredrik med Camaron stötte vi på med ett gäng ungdomar. Gör en typ Bolt-gest. Tre Road Viking ekipage-vackert.
Bild2: Madde, Åsa, Pia, Peter, Peter, Raimo och Jonas. Perfekt plats för paus av olika slag. Pontiac, Mustang o Cutlass.
Bild3: Dags för sedvanlig paus vid Sibyllan. Peter,Pripps Blå, Madde,Raimo,Peter,Pia,Åsa,Jonas. Ekipagen håller ihop....
Bild4: Atso tog Chryslern denna kväll, vill testa den lite. Åke som vanligt med kameran. Utanför Sibyllan. Centerline......
Bild5: Hungriga herrarna Raimo och Jonas, gick knappt få kontakt med Jonas - helt fokuserad på maten. Andra köpte glass.
Bild6: Skelle hade det fint-såg rätt nöjd ut med kvällen, kör konceptet varannan vatten.

