Datum: 2020-07-22/23 Start: 09:00
Hemma: 15:30
Utflyktsmål: Falun Cruising-spontan
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Madde dit - Rolf hem
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf dit - Madde hem
Atso
Hanomag Rekord 1938
Mariana och Mimmi
Affe
Chrysler Windsor 1941
Ing-Mari
Tommy
Dodge Coronet 1953
Familjen
Väder: Fint väder men blåsigt och kalla vindar. Svårt bestämma shorts eller långbyxor. Betyg 3.5 av fem.
Info: Resan upp och hem gick bra. Vi bjöds på schnitzel och potatisgratäng som sen lunch-jättegott. De håller på måla om fönster
och dörrar samt byter ut det dala blå till engelskt röd på huset-snyggt. Vi hjälpte till montera en dörr och två fönster. Vi träffade
mysiga katten Doris-hon har det bra. Sen tvättades Dodgen samt Moon-kapslarna monterades. Dodgen låter grymt gött. Atso böt
ut backspegeln på Volmagen till en överhängd för att få bättre sikt. Sen kom Tommy med familj för de skulle köra Dodgen. Vi drog
in vid 18:00-tiden och körde ett par varv efter att röka och glass intagits på OK. Vi satte oss sen vid stora rondellen och kollade in
cruisingen. Handlade lite gott på Coopén. Atso, Affe och Ing-Mari drog sen ett varv med Volmagen. Vi avslutade med ett par varv
vid tio-tiden. Åkte sen hemåt vid 22:30 för att sitta och snacka samt vi fick stekt hamburgare och korv samt Lasses Grillsenap från
Åland-mums. Vi kollade på Rolfs bilder från USA 2019 på TV´n. Rolf o Madde sov i husvagnen-sov som stockar. Vi lade oss vid 02:00tiden. Frukost typ 11:00 på Torsdag, fikade, hälsade på Ola, packade ihop och drog hemåt via Ludvika där Atso tankade. Biltema
besöktes i Borlänge (spolarburk, reflexer och silikon). Affe hade lite huvudvärk och ont i magen-tufft - raggarlivet....../Rolf

Bild1: Pontiacen och Volmagen framme. Affe målat två fönster och en dörr. Grå.
Bild2: Dodgen utkörd efter torrtvätt. Moon-kapslar och Moon-instrumenten ready to go. Bilens kulör samma som Blue Moon ölen.
Bild3: Chrysler "The Wanderer", Volmag, Dodge "Blue Moon" och Pontiac redo för Cruising. Dodgen gick varm under Cruisingen.
Bild4: Madde, Mariana, Atso, Ing-Mari och Affe vid stora rondellen.
Bild5: Madde, Atso, Mariana, Ing-Mari, Affe och Tommy spanar in Cruisingen vid stora rondellen. Falu Gruva alldeles bakom.
Bild6: Atso dagen efter med Mimmi som är helt utslagen. Är tufft - raggarlivet.

