Datum: 2015-05-02
FÖRARE
Rolf
Erik
Tomas

Start: 08:00
Hemma: 15:30
BIL
Chevrolet Caprice 1984
Chevrolet Camaro 2010
Ford Ranchero 500 1973

Utflyktsmål: Kumla, Kvarntorp
PASSAGERARE
Madeleine

Väder: Två och en halv av fem.
Info: Springmeet- since 2007. Framme strax efter nio, gick undan in. Fikadags efter parkerat på nästan samma plats
som förra året-kanonplace, bra vara i tid. Kaffe, äggmackor, skolbröd, choklad, hallongrottor-mums. Ruggigt igen, men
uppehåll, något bättre än Fellingsbro dagen innan. Småkyligt och blåst. Men det kom återigen jättemycket bilar och
MC. Gunroad Racing visade Dragracing-fullt ös 50 meter. Juniordragster, Volvo 340, Pontiac Firebird och Cuda körde.
Fanns fler på plats för att visa upp sig. Sen var det sedvanlig körning i terräng- och gyttjekörning av Örebro
Terränggäng. Tusan så skitiga de blir och envishet lönar sig till slut. Alltid uppskattat evenemang. Sen
höjdaruppvisningen av monstertrucken Thor. 1400 hk, 3.6 meter bred och tre meter hög. Dämpningsavstånd typ en
meter! Körde i hopp och på kullar och gjorde piruetter m.m. Var minst 10 meter upp i luften ibland och landade snyggtsåg sjukt roligt ut men här har det nog tränats en del. Två amerikanska Peterbilt lastbilar kom också och de var riktiga
dragplåster-är nåt speciellt med dem. Spring Meat hamburgare intogs-helt OK.

Bild1: Madde, Tomas och Erik. Caprice, Rancherpo och Camaro. Erik är ju som bekant utsedd till klubbens kakmonster.
Bild2: Pontiac, Volvo 340 och Cuda syns på bilden, de som körde lite dragracing.
Bild3: Dragplåster- kom oannonserat. Kul. Mest fotade på årets Springmeet, faktiskt mer än Capricens motorrum…
Bild4: Två kvinnor som körde denna klassike, Land Rover. Volvo sugga var med. Suzuki och nu också Jeep Grand Cherokees.
Bild5: Thor! (Cheva märke i grillen-så klart.) Grymma hjul. Grym konstruktion av hela skapelsen, ingenjörskonst.
Bild6: Bonneville-66. Ingenjörskonst här med. Fränt! Cheva pilsner och Cadillac, båda med luftfjädring bredvid. De har kul!

