Datum: 2018-05-19
Start: 08:00
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Lindesberg Vårmönstring
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Molly och Maja
Åke
Ford Mustang Mach I 1976
Hans
Mercury Park Lane 1968
Janet och Wasco
Atso
Dodge Custom Royal 1957
Mariana
Väder: Fem av fem. Kanonväder. Många fick en nice raggar-bränna (bonn-bränna). Röda ansikten......soloja-fjolligt.
Info: Sex medlemmar, tre stöd. Mötte upp H&J vid gamla Kretschman. Gled sen ner till träffen och fick bra parkering nere
vid sjön. Fika intogs-fem bord. Sen kollade in lite loppis och alla bilarna ett första varv. Atso fyndade till sin race-Volvo.
Rickard ringde och var i Linde, vila under ett tåg-uppdrag så han kom förbi ett par timmar. Rolf,Jonas,Åsa o Åke käkade i
Sporthallen, typ husman. Åke inte nöjd - igen. Tomas o tjejerna drog in till stan och käkade. H&J drog vid 14:00 vi andra
drog till Lidl parkeringen och kollade in cruisingen. Som vanligt stillestånd-ett signum för Linde-kö upp till Kretschman!
En hel del Hälleforsare. Bilinspektörer var på plats och lappade en del bilar, bl.a en Hällefors pick-up! Vi gick en runda på
stan innan Lidl parkering stängdes så vi drog hem strax därefter. Jonas o Åsa stannade längre. Rolf träffade Lillemor från
Grängesberg. Strul med Pontiac startmotor, bytte batteriavskiljare./Rolf

Bild1: Fina Wasco, helt underbar hund, direktimporterad från Tyskland. Vill alltid med på träffar och fester. Chicos kompis.
Bild2: Åsa blivit farmor. Ser lite mager ut. Skellina-syster till Skelle?
Bild3: Snillen spekulerar i gräset i horisontalläge. Känna på kofångaren lite. Dragkroksinfästning var uppdraget.
Bild4: Framtida raggarbrudar, det ska böjas i tid det som krokigt ska bli. Tomas bidrar med återväxt.
Bild5: Rickard kollar in en minihusvagn.Fabrikstillverkad, typ visningsexemplar.Rickard hade paus i tågkörandet,kom förbi.Kul
Bild6: Vännerna från Bredsjö-Jonny och Tina,stadiga besökare på Vårmönstringen.En upplevelse kolla in Chevan-fullproppad

