Datum: 2017-05-13
Start: 08:00
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Lindesberg Vårmönstring
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine, Peter
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Åke
Dodge Dart 1965
Tomas
De Soto Club Coupe 1950
Väder: Fem av fem. Varmt. Många hade röda ansikten och halsar till kvällen igen....jobbigt.....jädra sol.....
Info: Fem medlemmar och två stödmedlemmar. 4-bords långbord. Fika vid ankomst samt Rolf o Madde hade med
chokladtårta, ribban höjs...Kom mycket bilar, andra Hälleforsare var Sutinen, Kärkkinen och Sandberg. På cruisingen
sågs även Johan A (Cadillac) och Saxholm med sin nya gröna pick-up. Vi kollade naturligtvis in bilar och satt och njöt i
värmen. Vidare drog vi till Lidl-parkeringen, köpte godis och satt och kollade in cruisingen-tradition. Tomas och Åke
åkte hem tidigare. Vid 19-tiden flyttades bilarna och vi gick och käkade på Pizzeria Milano, vi var vrålhungriga. Pia och
hennes kille var med samt några till så vi var tio pers som käkade. Vi träffade på Kjell som vi parkerat bredvid (han som
köpte Rolfs Caprice). Han har nu sålt den, gick till Gävle. En historia var att bilen kokade när de skulle på färjan till
Finland och han hade fått brännskador-visade bilder. Riktigt otäckt. Rolf tycket sig höra knackningar igen och
vipparmarna fick kontrolleras men det såg OK ut. Vi drog hem 20:30. Åter en solig och trevlig dag. En sak som är skum
är att cruisingsträckan är lång, rondell i vardera ände, men likväl blir det tvärstopp-tråkigt. /Rolf

Bild1: Bra plats. Fikadags, smörgås och choklad tårta. Tomas,Madde,Jonas,Åsa,Åke,Peter. Ser gött ut.
Bild2: Vy över tillställningen. Fanns också två dragsters utställda. Hamburgerkön nere till höger. Var flyttad i år.
Bild3: Volvo-roden igen-Stenrösets Camping. Full med detaljer, en saxofonspelande man gjord av muttrar och skruv. Snyggt.
Bild4: En Buick Roadmaster 1957 och en Buick Special 1957-samma färger. Fräckt.
Bild5: Traditionsenlig koll på cruisingen.
Bild6: Gissa vem?

