Datum:20190731-20190801
FÖRARE
Jonas

Start:
Hemma:
BIL
Oldsmobil Cutless 66

Utflyktsmål: Rättvik Classic Car Week
PASSAGERARE
Åsa

Väder: 5 Solar båda dagarna
Info:Hela resan startade på tisdagen med att vi tänkte ta Oldsen upp men till slut tog vi Rav4:an. Väl i Hedby började
Jonas ångra sig så på onsdag morgon satte han sig i bilen och åkte hem och bytte bil. Endast ca 4, 5 h restid fram och
tillbaka. Onsdagen började sen med en tur upp till Vida Blick. Där tog vi oss upp i utkikstornet med skräckblandad
förtjusning. 28 m högt och jag (Åsa) kom upp. Gaaahhhh men fint =) Väl nere i Rättvik försökte vi oss på att cruisa
runt lite vilket visade sig hopplöst. Det stod still precis överallt. Vi valde att parkera Oldsen och gick och åt pizza på
Bellas. Vilka pizzor, mums!!! En promenad ut på piren är sen ett måste. Efteråt satte vi oss i rondellen vid
tågstationen och spanade in både bilar och folk. Åkte hemåt runt 23.00 draget. Grymt mycket folk och bilar
På torsdagen var tanken att vi skulle åka till Travbanan och se om man hade nån chans att få ett nummer till
finbilscruisingen men av olika anledningar valde vi till slut att avstå. Åkte in till Rättvik vid 16-tiden och väntade in
syskonbarn med respektive och deras son. Kikade först runt bland alla marknadsstånden sen satte vi oss i rondellen
igen . Väl där ingen vila ingen ro. Malte stegade runt och skulle prompt ut i vägen. Runt 20,30 kom även Philip med
sin tjej, Jenny. Jag (Åsa), Philip och Jenny tog då en sovande Malte med oss ut på piren och fotade lite fina
kvällsbilder resten satt kvar i rondellen. Om det var mycket folk och bilar på onsdagen så var det betydligt mer på
torsdagen. Tjockt!!! Kanske inte heller svårt att se vem som fotade lite grann. Bara finbilar

Bild1: Oldsen står och väntar på färden in till Classic Car Week.
Bild2: Kvällsbild från långbryggan
Bild3: Ford Galaxie -63
Bild4: En Impala -65
Bild5:En Cheva Bel Air -63
Bild6:En Cheva -59 med en jätte Flamingo. Nått för Madde att ha i poolen =)

