Datum: 2016-07-07/08 Start: 07:00 Tors
Hemma: 22:15 Fre
Utflyktsmål: Västerås Power Big Meet
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Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine
Väder: Fem av fem - kanonväder. Power har fin statistik avseende vädret. Kan inte bli bättre.
Info: Två medlemmar. Kom in typ 09:30 på torsdag, fikade. Gick runt på swap-meet. Köpte ny fika-väska. Såg tre andra
GP 1965! Såg Kjelle Power, tog kort på honom. Träffade på MR Parts som är specialist på fullsize Pontiac 1965-66 så det
var kul träffa min leverantör. Efter träffen åkte vi till hotellet, checkade in och duschade. Sen ut till Hälla och åt på
McDonalds samt kollade in lite burning. Därefter in till stan och cruisade ett par timmar för att sen råka ut för att bilen
inte gick som den skulle, se separat rapport om taberaget. Vi kom till hotellet, svårt sova pga bilen och värmen. På
Fredagen tog vi oss till kön in, där vi bad om bogserhjälp in. Sen gick hela fredagen åt att fixa bilen, men det lyckades
inte. Men man fick stor hjälp av många. Bogsering hem. Så torsdagen var perfekt medans fredagen blev minst sagt
rumphuggen. Sen, väl hemkommen, fick vi veta att Kjelle Power blivit rånad på drygt en miljon och hotar med att
denna 39:e upplaga ska bli den sista, men vi får väl se, hoppas det blir en 40:e gång. Mycket tyskar, danskar, finländare
och holländare. Typ 5.000 bilar på torsdagen, fredagen rekord med över 10.000 bilar. Vi fick skylt på fredagen./Rolf

Bild1: Parkerade. Vi var bland de första-syns det? Gäller åka i tid!! Nu smakade det med kaffe och vatten och äggmackor.
Bild2: Hans o Janet Mercury 1957 användes i Sonax monter - kul grej. Bara Mint Condition som får vara med om det. Grattis.
Bild3: Kjelle Power åkte runt som vanligt på sin 80cc MC och kollade att allt fungerar. Vilken eldsjäl. Varnade för ziggisar bl.a
Bild4: Hälla o Burning. En Pontiac värsting med V8, troligen sista årsmodellen - fränt. Tror modellen heter GT8.
Bild5: Crazy Germans,sju bilar. Burnade,åkte finbilscruising. Camaro, Charger,Mustang-alla nya. Grymt designade. Måsvinge.
Bild6: Mr&Mrs Blues dök upp i sin Dodge och lät sig fotas. Se två vackra bilar bakom! Två GP 1965-när händer det?

