Datum: 2019-05-23
Start: 17:00
Hemma: 20:45
Utflyktsmål: Karlskoga Motorkväll
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Anne och Jouko
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Atso (startmotorn Chrysler klickade.....)
Raimo
Ford Mustang GT 1967
Åke
Väder: Fem av fem. Fantastisk kväll. Karlskoga har en egendomlig tur med vädret. Klarblå himmel.
Info: Hembygdsgården. Som vanligt en bra blandning av bilar. Vi intog hamburgare direkt, Rolf åt två. De smakade
jättebra. Sen gick vi runt och kollade på bilar. Dyker upp nya byggen så här på premiären. SS och den gula Camaron var
där och vi såg en annan känd Hälleforsare - Jan Dyxxxk. Ovanligt många Le Mans och Cutlasser. A&J träffade på bekanta
som har en Cutlass Cab så de språkades vid och vi kollade på bilen. Det var tydligen ett Porsche-event samma dag, så
det kom därför ovanligt många plastraketer (Porschar). Trubadur spelade i sedvanlig ordning och vi tog också fika
senare på kvällen och satt under en mycket gammal ek. Därefter spanade vi in utställning av byggsatser med pickuper
som tema. Vi drog hemåt vid 20:00 efter att ha avnjutit en mycket trevlig afton i Värmland./Rolf
Kolla in denna Kaiser Manhattan om Ni får
chansen-grym.

Utmana inte denna bil vad Ni än gör. LM7 V8 och turbo.

Bild1: Jonas, Åke, Atso och Raimo äter en god hamburgare. Raimo bjöd på största gapet för i år.
Bild2: En ombyggd Kaiser Manhattan, sjukt ombyggd överallt, speciellt inne i kupe´n. One of a Kind.
Bild3: En Toyota Crown HGW 1971? års modell. LM7 V8 motor med rejäl turbo. Grym sleeper. One of a Kind.
Bild4: Modellbil Ford Pickup - tema vinter och Ockelbo 300 snöskoter.
Bild5: Modellbil Ford Pickup - tema bilverkstad, gastuber på flaket. Ska nog ske ett motorbyte.
Bild6: Vy över hembygdsgården. Otroligt gammal ek centralt. I ladan längst bak var modellbilsutställningen. Jouko syns.

