Datum: 2017-08-19
Start: 08:45
Hemma: 18:30
Utflyktsmål:Smedjebacken Gasoline Swap
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Raimo
Åke
Dodge Dart 1965
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madde
Atso
Chrysler Newport 1961
Mariana, Patrik
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Affe
Chrysler Windsor 1941
En kompis
Väder: Två av fem. Regn och rusk, men framåt tidig e-m klarnade det upp. Hösten har kommit, bara inse.
Info: Åtta medlemmar, två stöd. Vi kollade in Swap-Meetet direkt, fick vänta ett tag så regnet avtog innan fikat intogs.
Vi blev fotade när vi fikade så vi kanske hamnar i tidningen. Typ 40 bilar i hallen och 60-80 säljare. Sämre än förra året i
Nyhammar. Mariana bokade sin första tatuering, tog mod till sig nu när motivet var bestämt, blev jättebra. En unik
Mustang fanns på plats, den enda kvarvarande av en för-serie på fem bilar innan Mustangen presenterades. Baserad på
Falcon. Värderad till tre miljoner. Bara gratulera ägaren i Säter som inte hade en aning om detta när den köptes i
Rättvik! En fantastisk historia som ”räddade dagen”. Så vi gick runt och kollade in bilar i hallen och ute på parkeringen
samt vad som bjöds till försäljning. Bullens Pilsner korv köptes-gott. 20 priser delades ut, fem från parkeringen och 15
till de i hallen. Hemfärd gick hyfsat, lite strul med Pontiacen och bränslet. Väl hemma käkade vi på Viking. /Rolf

Bild1: En för-serie Mustang. Hop-plock 57-63. Inför lanseringen av 1964 Mustang. Ägaren berättade hela historien-coolt.
Bild2: Raimo ville såklart provsitta denna unika Mustang, tillfället kommer säkert aldrig tillbaka. Smile...
Bild3: Mariana redo för första tatueringen, gick fort att göra. Redan sugen på fler – det blir som sagt ett ”gift”.
Bild4: Resultatet, en ros med banderoller under med barnens namn. Nice.
Bild5: Fika. Tomas och Raimo relaxar. Barken Arena i bakgrunden.
Bild6: Vy över hallen. Det handlades skyltar, en bok. Inte så mycket mer.
. Tom as oRai m or el axar .

