
Datum: 2019-09-14 Start: 11:00 14/9 Hemma: 14:30 15/9 Utflyktsmål: Smedjebacken VB Run 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Rolf dit o hem, Madde rallyt Pontiac Grand Prix 1965 Madde dit o hem, Rolf rallyt 

Jonas dit o hem, Åsa rallyt Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa dit o hem, Jonas rallyt 

Janet Mercury Park Lane 1968 Hans, Wasco 

Väder: Fem av fem. Fantastiskt. Klockrent sensommarväder. Wunderbar. 

Info: Fyra medlemmar, två stöd. Start i hamnen. Det blev nio mil slinga. Tror det var typ 97 pers som betalade startkort 
a 200:-. 1: Kamaxelkast torget Smedjebacken. Sen till Björsö där man skulle köra på en tvättsvamp samt gissa antal 
kurvor till Björsö. Fråga 3 var en nia och vilket djur man tänker på-gris, ko eller häst. Vid Malingsbo Camping fråga 4 
vem pantar mest samt prov med brickor och vattenhink. Ut mot Klotenvägen. Fråga 5 ett tempel vem som byggde om 
det var sultan eller kalif. Fråga sex: antal kor på gården. Vid Baggbron, lod på bilen i fronten och träffa målringen på 
vägen samt övning Memory. Vi kollade in Överskottslagret. Övning åtta-kasta tomma ölburkar i hink-skitsvårt. Sen via 
Godkärra till Skinnsberg och genom centrum. Fråga nio vilken skulptur i centrum. Mot Fagersta. Vid BDS i Fagersta 
övning kasta hästsko samt fråga hur många slussar i Strömsholms kanal. Bakvägen mot Björsbo, fråga 11, hur många 
nya molntyper upptäcktes 2018. Fråga 12 - vilken är längst-VB Run eller kanaler. Sen kom vi till målet hos H&J! Övning 
gissa blomnamn i blomsteraffären. Utslagsfråga, gissa vikt glasburk. Stort prisbord-alla fick pris. Åsa o Madde handlade 
blommor. Sen grillade Hans Vildsvin, vi drack mer öl o vin och snackade till 01:30 då vi somnade eller låg och lyssnade 
på regnet och blåsten som kom under natten. God natt. Skitkul dag. /Rolf 

 

Bild1: Björsö. Manöver. Träffa svamp hö fram. Gick inget bra för någon. Janet o Rolf var närmast... 
Bild2: Malingsbo Camping. Populär. Skönt med en liten paus.  Här såldes korv o bröd + fika. Behövdes. 26 km avverkade. 
Bild3: Malingsbo Camping. Prov. Fem brickor träffa liten burk i stor burk med vatten. Slumpen avgör. Jonas bäst med tre träffar! 
Bild4: Fagersta, vid Janets arb.plats BDS. Hästskokastning. Två skor. Rolf en träff. Janet två träffar, båda gled ur - vad synd. (Hi-Hi-Hi...) 
Bild5: Framme vid målet hemma hos H&J!Paddocken fylld med typ 30 bilar+fler bilar lite varstans.Jävligt coolt.Hemligt i 6 mån! 
Bild6: Vy från altanen. Vi hade typ två timmar innan prisutdelning började, så vi chillade och kollade bilar och språkade och drack lite. 


