
Datum: 2014-08-24 Start: Olika Hemma: Olika Utflyktsmål: Veteranmarknad Eskilstuna 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf  Pontiac Grand Prix 1965 Madeleine 
Atso Dodge Custom Royal 1957 Mariana 
Tomas Ford Ranchero 500 1973  
Tommy  Chevrolet Caprice 1965 Ulrika 
Väder: Ömsom vin (sol) ömson vatten (regn), betyg tre av fem. 
Info: Kom säkert 800-1000 bilar till Ekeby Flygfält plus 300 säljare. Bilar en salig blandning av i princip allt. Säljare sålde 
ren loppis, bilgrejer, moppe-och MC grejer. Tog många timmar gå igenom alla stånd. Man är förundrad hur de orkar 
släpa på allt. Det fyndades en del så det var ju kul att hitta något gångbart (barstol, bandyportfölj, Titanic fartyg, 
gångjärn, bakljus, tändningslås, skiboard, Power 2014 skylt, ventilhattar, sticksåg, bilmodell m.m). Fanns ett par andra 
Hälleforsare på plats. Flyguppvisning samtidigt som var rätt OK. Många bilar började åka hem typ 13:30. Klockan 15:30 
var det bara ett fåtal kvar och säljarna hade i princip packat ner och det var då som solen gassade som bäst. Bra 
kombinera med lördagens ”Mälaren Runt”. Kaffe, läsk, vatten, mackor, korv och mjuklass gick att köpa. Dock inga 
hamburgare! Många märkesklubbar samlas här, typ Hundkoja, Triumph, P1800, PV, Jaguar, A-Fordar, Ford, Peugeot, 
Renault mfl. Lottades ut vinster på Inträdesprogrammet och det var i alla fall 6900 stycken som fixat Inträde. Kanske 
Road Vikings samlar ihop sitt bråte och har ett gemensamt bord nästa år? Atso har gjort detta förr så han vet hur det 
ska anmälas etc. 

  

 

Bild1: Mariana, Tomas och Atso. Fika. Gummiskor, vindtäta jackor, handskar. Hösten kommer fort. Orolig himmel. 
Bild2: Tommys Cheva bland fint sällskap. 
Bild3: BMW Cab, 2100 tillverkade. Men är väl bara längst bak som är cab-skum modell jag aldrig sett förr. 
Bild4: Here we go again, Maddes favoritbil – Impala -65. Har många kort på dessa linjesköna fullblod. 
Bild5: Propellerplan som kör uppvisning och spyr ut rök så domare kan se hur de flyger. Inte läge vara bakis….. 
Bild6: Klassiker, T-Ford. Man kunde välja vilken färg som helst bara den var svart. Schysst huvudbonad. 


