Datum: 2019-05-16
Start: 17:00
Hemma: 21:30 -typ
Utflyktsmål: Ludvika, Räfsnäs
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Hans
Mercury Park Lane Cab 1968
Janet
Atso
Chrysler Newport 1961
Jouko och Rolf (tog var sin öl på ditvägen)
Väder: Fem av fem. Fantastisk kväll. Fantastiskt med frömjöl, många bilar skiftar i gult. Atjoo och Snörvel.
Info: Åkdon o Termos. Vi anlände 18:15, köpte direkt grillkorv med Trocadero, för sist tog den slut när det kom så mycket folk.
Efter det strosade vi runt och kollade lite. Stötte på H&J. De fastnade en halvtimme hos en pratglad tant med anknytning förra
årets VB run.... Vi strosade vidare och träffade Kärkkinen, han bor i Bångbro nu, jobbar på StripSteel. Sen stötte vi såklart på
Lillemor och Niklas, de är jättetrevliga. Niklas har en Buick GS400 men den är inte färdig än. Vi ser fram emot se den rulla. Spettet,
Fotografen, Noringen, Lesjöforsaren och Rödtott, ingen var där - kändes tomt. Många fina bilar, bra spridning, finns något för alla.
Jouko fastnade för tidig Riviera och en Le Mans-66:a. Atso blev kär i en röd "Opel-Rod" med 1200 motor. Det kom 243 fordon, inkl
MC. Ingen av oss vann på lotteriet, men H&J var bara nåt nummer ifrån att vinna. 15:e Augusti är det 10-års jubileum och då vill
arrangören att vi ska ha tidsenliga kläder som matchar bilen. Kan ju bli intressant. Vi var bland de sista som åkte hem och färden
gick över Hörken-Ställdalen. Chryslern gick perfekt. Otroligt vacker försommarkväll - det blir inte finare än så här-magiskt./Rolf
Kyllä se maista hyvin, grilli makkara.

Ägaren till Saratogan tror att bakljusen från -60,
passar på Atsos -61:a. Ingen solhatt idag heller!

Bilen med fluoriserande grön instrumentbelysning,
inga lampor. Spooky. Påhittiga var de, jänkarna.

Bild1: Kaksi suomen "poijat" sö makkara. Två coola män frossar på riktig grillkorv med bröd-raggarballe med svängdörr.
Bild2: Atso hälsar på Janet och Hans som vi stötte på, de kom tidigare än oss. Fick Gul 31. Vi hade Beige 91.
Bild3: Rutorna måste vara upp på Murklan så det syns att de är med i Road Vikings.
Bild4: Förutom Pontiacs Grand Prix finns däck som heter lika, och fina race heter Grand Prix. Dessa satt på en makkarayksi.
Bild5: Våra kompisar Lillemor och Niklas, jättetrevliga, poserar vid Chryslern. Niklas och hans bror driver Ställbergsskroten.
Bild6: På väg hem genom sanslöst vacker försommarkväll och vi var mycket nöjda efter en trevlig kväll. Keep On Cruising.

