Datum: 2015-08-20
Start: 17:00
Hemma: 21:30
Utflyktsmål: Ludvika-Åkdon&Termos.
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine
Åke
Ford Mustang LX 1990
Kicki och Chico
Mariana
Dodge Custom Royal 1957
Atso, Juha och Ingrid
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet
Väder: Fyra av fem. Solen sken.
Info: Fem bilar, sex medlemmar och fyra stödmedlemmar. Otroligt mycket bilar. 303 fordon denna kväll. Hans och
Janet kom från Fagersta och även Alf från Falun kom denna kväll. Det kom så mycket bilar, och människor, att t.o.m
korven tog slut, så vi blev utan! Madde vann pris igen! Stor blandning som vanligt mellan europeér, jänkare och
engelsmän. Bl.a fanns en Santana renoverad till utställningsskick med snygg femcylindrig motor, stor stereo, snygga
fälgar etc. Snart är varenda VW modell objekt för upp-hottning. Saknar bara en K70…Finns stubbar på gräsmattan, en
Audi 100 fastnade som vi fick putta loss. En svart GTO typ 1969 bakom oss hade strul med startkransen eller solenoiden
så den kom inte igång så länge vi var där. Vi brukar vara bland de sista som åker, kul se och höra när de andra åker hem.
Vi åkte över Ställdalen hem. Jonas fick soppatorsk infarten Bredsjö. Bensin fixades och Oldsen startade så snällt så allt
ordnade sig. Första soppatorsken i klubbens historia…..

Bild1: Fikadags! Hans, Janet, Madde, Juha, Ingrid, Mariana, Jonas, Atso, Åke och Kicki.
Bild2: Turnpiken. En till 1957 Mercury bakom, de hade följe till träffen. Ovanligt med två Merc-57 Turnpikes….
Bild3: Hälleforsbilarna-Pontiacen (the chief), Mustangen, Oldsen och Dodgen. Åke höll på att inte komma in-för ny bil….
Bild4: Madde vann pris på inträdeslotten. Tvätthink. Blå 27, Åke hade blå 26 och Jonas blå 25…. Hans, Madde, Janet och Jonas.
Bild5: Affe och Ing-Marie från Falun kom också dit i sin Chrysler 1941. Otroligt fin. 318 cu.in, ny för året. Hemi Orange..
Bild6: Aldrig hänt förut, korven tog slut så några av oss blev utan!! Grillen gapar tom! Måste vara snabbare nästa gång.

