Datum: 2016-07-19
Start: 06:30
Hemma: 19:30
Utflyktsmål: Malung Västerdalsträffen
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Madde dit, Rolf hem
Pontiac Grand Prix 1965
Rickard dit, Madde hem
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Rolf dit, Rickard hem
Åke
Ford Mustang LX 1990
Raimo
Väder: Tre och en halv av fem. Stundtals mulet och blåsigt vid Västerdalsälvens strand.
Info: Fem medlemmar och en stödmedlem. Vi var tidigt uppe och det är ju alltid bra. Återigen ville de ha Mustangen vid
andra Mustanger men det sket vi i, Åke ska parkera med oss. Malung = Mopar Country och det märks faktiskt. Många
fina muskelbilar. Vi pratade med en GTX ägare som hade DART-toppar med dubbla stift och således dubbla fördelare.
En utmaning. Jonas fick en ny Olds-kontakt från Ullared, körde också Cutlass. Mycket bilar, rekord. Drar ju lite folk
eftersom vi är mitt uppe i Dansbandsveckan. Folk överallt, svårt få bord på restaurang så i år fixade vi sallad på ICA och
käkade vid bilarna, gick bra det också. Vi hann även in på systemet och botaniserade lite pilsner. Vi träffade andra
Hälleforsare som är upp pga dansen, de tittade förbi bilträffen - trevligt. Många europeiska bilar också samt traktorer
och motorsågar! Prisvinnarna är ju typ Sverige-elit. Vi skippade cruisingen - är värdelös i Malung. Vi åkte hemåt tidigt
och då kom det lite regn. Allt gick bra. Trevlig träff som rekommenderas - kul med så livat Malung. /Rolf

Bild1: Parkerade, huven uppe för att showa lite med allt rostfritt - många nyfikna stannar till. Bakom bron ligger campingen.
Bild2: Caddy-59 Pro Modified, snabbaste klassen när det fortfarande liknar en bil, snabbast tid 6.04. Säljer egen T-shirt.
Bild3: Kryptonite från Hedemora, nybygge som är med överallt. Rätt cool faktiskt - vilket detaljarbete. Hemi.
Bild4: LUNCH-sallad!! Det funkar det också, med en pilsner till. Raimo,Rolf,Madde,Jonas;Rickard. Åke fotar.Pepita duk-snyggt
Bild5: FIKA när vi anlänt i arla morgonstund. Älven ligger spegelvänd - jag menar spegelblank. Klarar vi dansband hela dan?
Bild6: På väg hem, pytsa i lite mineralolja i Pontiacen sen "blir det drag". Madde, Raimo, Rolf, Jonas. Åke fotograferar.

