
Datum: 2015-07-14 Start: 07:00 Hemma: Olika,sent. Utflyktsmål: Malung,Västerdlasträffen 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf/Madeleine Pontiac Grand Prix 1965 Rolf, Peter,Madeleine 
Atso/Mariana Dodge Custom Royal 1957 Atso, Mariana, Athena 
Jonny Buick Special 1957 Åkte upp någon dag tidigare…. 
Helena Toyota Avensis 2006 Björn, Rickard 
Väder: Två av fem. Kom ett riktigt skyfall på förmiddagen. 
Info: Kom mycket bilar, de fick knappt plats. Dessutom en salig blandning. Även traktorer och motorsågar! Mycket folk 
eftersom Dansbandsveckan är samtidigt och träffen är i princip i Centrum. Bra, för då kunde vi köpa en platta Zeunerts. 
Malung=MoparCountry. Många riktigt fina bilar, Sveriges Finaste och Power vinnare tex. Cruising avslutar träffen, en 
liten längre tur ut på vischan, inte lätt få till cruisingsträcka inne i Malung. Peter cruisade med Atso o Mariana och 
Helena, Björn och Rickard cruisade med Rolf o Madde. En husbil kom in i cruisingkön under bron men var för hög-
kunde gått illa. Det cruisades mycket i Malung sen på kvällen förstås, det är ju sjukt mycket folk i Malung då och allas 
humör är på topp. Rolf pratade med en herre som också har en Grand Prix 1965, en blå. Vi kommer nog ses framöver. 
Efter cruising åkte vi till campingen och hälsade på Josefsson/Hultgren. Träffade där också Benny och Camilla och GTO-
Bengt från Kopparberg. Tältet omöjligt, för mycket folk. Vi var alla hemma i Hfs typ 01:00, Atso/Mariana åkte tidigare. 

    

   

 
Bild1: Fika mellan regnskurarna. Mariana, Atso, Jonny, Peter och Madde. Rolf fotade. 
Bild2: Hälsade på i Josefssons vagn-Helena,Björn,Rickard,Madde, Mats o Peter. De andra rumsterade i vagnen.  
Bild3: Utanför entre´n till de sex Dansbanorna i Orrskogen. Kostade 300:- att gå in! Sen för trångt för att bugga. 
Bild4: Grönlandsparken centrala Malung. Här på e-m uppträder dansband m.m. Folk bänkar sig i tid för att få bra platser. 
Bild5: Tältet bredvid Grönlandsparken. Mat plus uppträdande typ Rock fram till 23:00. Typ After-Ski. Boppers….Helt fullt! 
Bild6: Stödmedlemmen Alf kom förbi. Windsor-41 med ny för året 318. Skulle sen vidare till Norge med husvagnen. 


