Datum: 2015-07-22
Start: 12:45
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Falun-Cruisingen.
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine, Peter (dit)
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa, Nicklas, Peter (hem)
Atso
Dodge Custom Royal 1957
Mariana
Väder: Fyra av fem. Riktigt bra väder faktiskt.
Info: Atso o Mariana åkte upp tidigare, skulle hälsa på Alf. Vi stannade och fikade vid Långsjön, då kom det lite regn.
Jonas pytsade i mer luft i hi-jackers i Grängesberg, var ju mer lastad än normalt. Otroligt med bilar och folk ute på stan.
Rolf o Madde checkade in på sitt hotell och därefter cruisade vi lite sen parkerade vi och gick och åt på Pitchers,
jättebra mat men låååååång väntetid, 45 minuter. Nicklas fick säga till-då kom maten! Vi träffade Atso och Alf gänget
på torget nedanför kyrkan. Vi bestämde Rolf o Madde åka ut till Alf nästa dag. Rolf köpte fem Opel fälgar av Alf. Atso
tog med dem hem. Vi åkte naturligtvis cruisingen så vi fick ett klistermärke. Vi såg Åkes guldfärgade VW vara ute och
mingla, ägaren såg nöjd ut. Rolf o Madde låg kvar eftersom nästa mål var Rättvik på fredagen. Madde träffade ett gäng
som bjöd på Minttu Choco. Vi spanade in bilar från våra stolar uppställda på trottoaren och fick se mycket. En hel del
burn-outer också. Jonas, Åsa, Nicklas och Peter åkte hem 00:30 genom en härlig svensk sommarnatt. Och Oldsen spann
som en katt. Alla överens om att hit ska vi nästa år med.

Bild1: Folkfest i Falun när det är den årliga Cruisingen.
Bild2: Åsa och Madde inne på restaurang Pitchers som ju var fullbelagd. Inredning relaterat till golfsporten.
Bild3: Se på fan-en Olds Cutlass 66:a! Naturligtvis inte lika fin som Jonas……men den såga burna lite senare på kvällen.
Bild4: Klassisk Raggarpråm. Det var nog denna som burnade en hel del så hela kupen blev rökfylld. Tjej som körde! 455:a….
Bild5: Madde utanför det centralt belägna hotellet Bergmästaren. Två minuter från Centrum. Kvällsmat ingår!!
Bild6: Sett en del bilar utsmyckade med La Carrera Panamericana. Ett klassiskt rally.

