Datum: 2014-05-03
Start: 07:45
Hemma: 17:45
FÖRARE (kursiv=ej medlem)
BIL
Madeleine Hautamäki
Pontiac Grand Prix 1965
Erik Löfvenhamn
Chevrolet Camaro 2010

Utflyktsmål: Spring Meet Kvarntorp.
PASSAGERARE
Rolf Hautamäki
Peter Andersson

Väder: Fint väder, lite kallt och hotande med mörka moln. Jättelite nederbörd på e-m. Fyra poäng av fem.
Info: Vi träffades vid klubblokalen. Två bilars karavan till Kumla/Kvarntorp. Vi kom tidigt och fick bra platser. Stolar och
bord snabbt upp och kaffe med smörgås intogs och kakor. Eriks svaghet är bl.a kakor. Dragracing uppvisning 10:00 och
13:00. De burnar och gör en start, sen järnet 100 meter. Får inte köra längre pga säkerheten, det är ju ingen
dragracingbana. Terrängkörning 11:00 och 14:00. Jeepar som kör i en stor lerpöl. Hade regnat lite så leran var rätt
kompakt så många körde fast och fick vinschas. Försäljning av t-shirt och jackor och hamburgare så klart. Kom mycket
bilar, minst 400-500 stycken. Många motorcyklar kommer också, hundratals. Erik hade nylackade vita 22-tums fälgar
och hans bil med dessa fälgar är en riktig eye-catcher. Många tog kort på Camaron och fälgarna. De flesta lämnade vid
14:00 så det var ganska tomt när vi åkte 15:30. Tråkigt när prisutdelningen var 16:00. Fem bilar valdes ut av en jury
samt Peoples Choice. Såg inga andra Hälleforsare. Trevlig träff som rekommenderas.

Bild1: Samling vid Klubblokalen. Erik, Peter och Madeleine. Rolf tog kort. Kolla himlen.
Bild2: Vi anlänt till träffen. Bra väder. Kolla Eriks nylackade fälgar….Eye-catcher. Otroligt många fotograferade dessa.
Bild3: Efterlängtat fika, kaffe, smörgås, LCHF Bountisar och Ballerina. Rolf, Peter, Madeleine och Erik. En likasinnad tog kort.
Bild4: Gyttjekörning. Många satt fast. Suzukisar, Jeep och en Nissan. Jävlar vad skitiga de blev, både bilar och förare.
Bild5: En av de som körde dragracing, en 32-a Tudor med kompressor. Andra som räjsade var en till 32:a, Cheva 55:a,
Cheva skåp, Volvos med V8, modern Pontiac, junior-dragster m.m
Bild6: Härlig Chrysler Windsor 1948. Air-Ride. Moon. Jättestora invändigt. Coola bilar. Grym front. Snyggt med keps och
sökare.

