Datum:2016-08-30
Start: 17:00
Hemma: 20:30
Utflyktsmål: Nässundet Motorfik
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Opel Rekord Olympia Coupe 1966
Madde, Erik
Väder: Tre och en halv av fem. Soligt när vi anlände, sen mulnade det på och började dra lite kallt.
Info: Tre medlemmar. Vi kom fram typ strax före 18:00 och det var redan ganska fullt, särskilt med Europeér! Vi blev,
precis som förra gången, hänvisade till parkeringen längst bort dit ingen går och kollar-tråkigt. Fan vad andra måste åka
tidigt, har de inget jobb eller? Men hallå, vad är genomsnittsåldern för motorkvällar-den är ju typ 65+. Inget ont i det,
men man undrar var den yngre generationen är-inte på motorkvällar i alla fall-blir snart en massa bilar till salu när inga
yngre vill hålla på med veteranbilar - blir rea snart. Nåväl, vi bestämde oss äta de hemmagjorda hamburgarna med
vedugnsbakade hamburgerbröd. De var väldigt goda och det kändes som det fanns plats för en till..... Vi kollade in
bilarna såklart och tjålade lite med folk. Rolfs morsa med sambon Lennart kom också, så det blev lite familjefika i
cafeét. Återigen mycket bilar, typ 70-80 fordon plus en del MC. En nylackad brandbil fanns och det gillade ju Erik.
Denna gång förevigades för första gången (tror jag) en tvåhjuling, för den ser ut att komma från en Star Wars filmfuturistisk värre. Tupper Ware Victory MC, plast överallt. Motorkvällen rekommenderas, men åk i tid!/Rolf

Bild1: Parkering på "undantaget", inte kul - men alla andra kom tidigare och fick bättre platser. Härlig färg, va? Blå eller Grön?
Bild2: Erik, med coola shades, och Madde. Precis innan vi intog de goda hamburgarna-stor eloge till hamburger-teamet.
Bild3: Kolla så glad! En äkta brandman vid en veteranbrandbil. Ford F600 1958, 24 meters Wibe hydraulisk stege. Blank hjälm.
Bild4: Tre PV. Typ årsmodell 1965-66. Sveriges största bilklubb är Volvo PV klubben. Finns precis hur många som helst.
Bild5: Panel i Jaguar 1964. Sjukt snygg panel och klädsel. 3.8 liters rak 6:a. Kan tänkas vara "en vill ha bil". Klass. Trevlig ägare.
Bild6: Måste böja mig och ta med en MC.Victory.Vad säger man-snygg eller"annorlunda"?(Inte säga ful.) Star Wars Fantasy?

