Datum:2017-07-06/08 Start:Olika
Hemma:19:00 Hfs
Utflyktsmål:Västerås Summer Meet
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Annika, Amanda, Alva, Yvonne (hem)
Raimo
Ford Mustang 1967
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madde. Bodde hotell Köping, helt OK.
Erik
Chevrolet Corvette Stingray 2014
Rany
Väder:Fem av fem Tors o Fred. Fantastiskt. Lördag dagsregn från lunch, men varmt. 2 ½ av fem.
Info:Sex medlemmar, två stöd.R&M o H&J körde tre-dagars, de andra var där på lördag. Samåkte alltid in via
Huvudentren, flöt på bra-trots vissa pappskallar. På fredag åkte vi ut via ”kostigen” pga kaos. Var till Hälla tors o fredag.
Världens drag, det är där man ska vara för att se bilar och burning och bra tillgång till käk, Yum-Yum rekommenderas.
Erik o Rany kom från E-tuna till Hälla fredag kväll och insöp atmosfären. Märktes inte att det var Power samtidigt,
sanslöst med bilar på fredagen. Många finländare. Jättebra mat inne på området samt bra toaletter plus bättre
arrangerat för säljarna (dusch och samkväm). Brinken fick många lovord-men jag skulle akta mig för tuppfäktning, inte
sjunka till den nivån. Mindre antal försäljare bl.a pga att ”loppis” inte fanns. Men de som fanns räckte, särskilt för H&J
som hittade askkoppar till -60 cabben som de letat efter i två år-plötsligt händer det... Så vi stortrivdes, fikade, åt gott,
handlade, skrattade och njöt tillsammans. Vi såg Rolfs fina Caprice, men träffade inte ägaren. Granströms var där med
Challengern på fredagen och ställde upp i bedömningen-fick pris.Vi ser fram mot nästa års Summer Meet.

Andra Hälleforsare var Jonny&Tina,
Dahlberg med sitt gäng, de bor på
Paradiset och Ståhl som krängde prylar.

Bild1: Ikonen Bernt Calsson arbetade på choppning Cad-59. Han som byggde Pink Lady m.m m.m m.m. Kul se legenden.
Bild2: Fika! Hans, Janet o Madde. Janet älskar sin hatt. Kolla vädret, gissa om vi blev ”röda”. Skylten på bordet.
Bild3: Lördag, vilken skillnad på väder... Mercuryn, Pontiacen De Soto och Mustang. Mercuryn till salu, många intressenter
Bild4: Vi stötte på Brinks fru-hon var jättetrevlig. Vi fick storyn om de fem Cadillacerna... Hela familjen Brink ”slutkörda”
Bild5: Pontiacen och Mercuryn parkerade mitt i häx-kitteln Hälla. Vilken stämning-det är här man ska vara. Burning-cruising..
Bild6:Fika på lördag. Tomas,Annika,Alva,Amanda,Madde o Raimo.H&J grejar med bilen.Varmt men mulet-inget regn än...

