Datum: 2017-05-25
FÖRARE
Rolf
Rolf

Start: 16:00
Hemma: kring 00:00
BIL
Opel Rekord Olympia Coupe 1966
Mercury Park Lane Cab 1968

Utflyktsmål: Fagersta Cruising
PASSAGERARE
Madde
Hans, Janet o Madde

Vi cruisade med en bil.
Rolf erbjöd sig köra såklart.
Väder: Tre och en halv av fem. Rätt varmt och helt OK.
Info: Tre medlemmar, en stöd. Vi tog och luftade Opeln dit och hem. Gick jättebra. Framme så vankades det grillad
mat, otroligt gott - stor eloge till Hans o Janet för detta, de grillar otroligt mycket. När vi ätit togs Mercuryn fram och
cabben var nere. Vi tog en mysig fin slingrig "bakväg" in till Fagersta. Hans o Janet tidigare på dan varit på en träff i
Hedemora, även Annika och Roger var där. Ganska mycket bilar när vi kom in och ganska lång cruisingsträcka. Mycket
folk ute, helgen kallas Våryra. Tivoli och live musik i centrala parken. Man börjar känna igen de flesta bilarna.
Passagerarna hade det trevligt med pilsner, vin och Salmiak. Vissa ångrar dagen efter att de drack Salmiak. Madde fick
se en Virvelvind och det är det bästa hon vet så hon fick med Hans på en tur. Det tunnades ut ganska snabbt så efter ett
antal timmer så styrde vi kosan till Björsbo, sade tack och hej och tog till slut Opeln hem - blev lite strul med
centrallåset, men svetstråd fixade det. Handhavande fel, så nu vet man hur man inte ska göra. Dagen? efter strulade
gasvajern på Mercuryn-hängde sig...., tur det inte hände på cruisingen...... /Rolf

Bild1: Softar på den stora fina altanen. De bor så fint, Hans o Janet, och de har ett jätte garage. Lite avig är man.
Bild2: Fläskfile, chorizo, champinjoner, paprika, majs, potatissallad, hickory och peppar bearnaise och majonnäs. Supergott.
Bild3: Teknisk paus uppe vid Folkets Park. Janet, Madde o Hans.
Bild4: Ett åk stundar. Någon skrattade hela tiden.....Klassisk virvelvind. Madde o Hans.
Bild5: Det burnades en del och vi hann fota denna El Camino.
Bild6: Paus uppe vid Folkets Park igen. Vin o Salmiak förtärdes i baksätet, öl i framsätet.

