
Datum: 2016-05-21 Start: 08:15 Hemma: 17:00 Utflyktsmål: Kristinehamn Bilträff 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Åke Ford Mustang LX Cab 1990  
Raimo Ford Mustang Fastback 1967  
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966  
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Anne och Jouko 
Väder: Två och en halv av fem. Inget regn men BLÅSIGT och 12-14 grader-sisådär. Blåste rätt in från Vänern. 
Info: Fem medlemmar, en stöd. Fika intogs efter att vi satt tillbaka kylarlocket på Oldsen som precis lossnade när vi 
parkerade, tur.  Mycket bilar och racingbåtar att titta på och fota. Tipspromenad med alla frågor på samma ställe.? 
Röstsedel för olika klasser. Raimo vann en påse med lite diverse på en lott. Anne vann 5000:- på en lott -däckprodukter-
bra förtjänst denna dag. Grattis till Er både. Åke blev uppkallad för få 2:a pris i 80-talsklassen, men han missade det - 
var inte på plats! 2:a priset tyvärr ingen buckla utan en hink med tvättprodukter, vi som var där fattade inte att Åke 
hade nr 33, de ropade inte ut namnet.....vi fattade det först senare. Korv, hamburgare, klistermärken, godis och fler 
lotter inhandlades. Klockan 15:00 finbilscruising genom stan - gick sakta som det brukligt gör. Mycket folk ute så det är 
kul att cruisa då. Drönare filmade allt. Vi såg en Hällförsere, Jouko K med familj och med sin fina Dodge Coronet, vi 
språkades vid. Kom ca 200 bilar, en del MC samt 5-6 racingbåtar, dessa är helt otroliga. Kul träff som rekommenderas. 

         

 

 Bild1: Oldsen behöver vatten när husse inte satt på kylarlocket ordentligt. Slarver. Kylarlocket hittades. Raimo stöttar. 
Bild2: Fika, det ser "fruset" ut. 30 meter från Vänern, blåste rätt in. Bra ha extra dunväst hädanefter. Nu var kaffet extra gott. 
Bild3: Kul med sånt som sticker ut från Bonneville, Impala 65, Classic Chevy - "träsket". En Lincoln. No affence...... 
Bild4: Måste beundras, de bara går och går-har nog mest drifttimmar av alla, dessa ölpråmar. Finns så mycket detaljer..... 
Bild5: Raimo lånade en regnponcho för att mota blåsten, Jonas äter och förundrar sig över var den finska SISU´n tagit vägen... 
Bild6: Snygg och detaljerad General Lee, en vit Impala-65, racingbåtar, hot-rod A-traktor m.m. Åke fått syn på något..... 


