Datum: 2017-08-27
Start: Olika
Hemma:18:45 (Hä)
Utflyktsmål:Eskilstuna Veteranmarknad
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Wilmer, Åke
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet
Rolf
Toyota Avensis 2006
Madde
Erik
Volvo S80 20??
Rany
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Väder: Fem av fem. Fantastisk tur med vädret, bara att njuta. Det sved i ansiktet mot kvällen-solbränna!!
Info: Sju medlemmar, tre stöd. Tre bord. Dagen innan åkte R&M in, kom till Linde sen ville inte Pontiacenbränslestrul,vände hemåt, hankade oss framåt men sen ringde vi grannen och vi fick dra hem Pontiacen från
Ryttarbacken. Tog Toyotan in. E&R var i E-tuna och hade städat ur Ranys lägenhet så vi träffades och åt middag
tillsammans, Thai. R&M bodde på ett lågbudget hotell, Golden Spa. Tydligen var det swingersklubb i samma fastighet.
Vi träffades söndag morgon och fikade och sen begav vi oss in i den gigantiska marknaden. Som vanligt blev man helt
slut och avtrubbad-för många prylar. Köptes skylt, säck-kärra, trä-skottkärra, trä-tvingar, hjul till linspel,vinställ, skruv,
extra-ljus och Wilmer fick två leksakspolisbilar. Vi vann ingen BMW-cab på lotterna vi köpte. Andra Hälleforsare var
Sutinen, Kärkkinen och "Stenröset". Vi stannade vid Dinners i Arboga som vanligt och käkade kvällsmat/macka. Vissa
passade på handla massor av smågodis där också. Oldsens 2:a ägare kom förbi men Jonas var inte närvarande. /Rolf

Bild1: Väntar på dragbil, kardan bortskruvad. Bränslestrul igen! Inte roligt, bara gilla läget. Problemet är numer troligen löst.
Bild2: Fika! Åke,Hans,Janet,Åsa,Jonas,Madde,Wilmer och Tomas. Erik o Rany kom lite senare.
Bild3: Vy över det stora fältet. Blandningen av fordon är unik på denna träff. Man vet aldrig vad som dyker upp för ovanligt.
Bild4: Tomas och "Lill-Hölmen. Wilmer tuff, stiga upp typ 06:00 och sen vara med hela dagen och sen lång hemresa.
Bild5: Pentti och Monikas fina V4 stod på gräddhyllan. Var SAAB-tema i år.
Bild6: Flyguppvisning hela dagen. Är fascinerande. Här är ett av de gamla planen som deltog. Vissa flög riktigt lågt-fränt.

