
Datum: 2017-06-05 Start: 18:00 Hemma: 00:30 Utflyktsmål: Filipstad Cruising 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde, Peter 
Åsa Oldsmobile Cutlass 1966 Jonas, Niklas 
Raimo Ford Mustang 1967 Rauno 
Åke Dodge Dart 1965 Kicki och Chico 
Mariana Chrysler Newport 1961 Atso (Anne o Jouko inne i stan) 
Jouko Chrysler Sebring 2008 Anne (de cruisade inte i år med sin bil) 
Väder:  Fyra av fem. Helt okej väder, var dock kyligt pga sämre väder tidigare på dan. 
Info: Sju medlemmar, sju? stöd. Vi åkte först till OK, tankade Pontiacen och vi träffade där JA och hans gäng i 
Cadillacen. Sen åkte vi cruising ett antal varv, paus vid simhallen och mer cruising, paus nere vid viadukten och träffade 
ett gäng i en Nova Hgv 1964 med plexiglastak och hydrauler. Cruisade ett par varv, sen intagande av mat vid 
Torggrillen. Mer cruising och en paus till vid Simhallen, sen var klockan 22:00 och cruisingen upphörde. Åke och Kicki 
åkte hem tidigare och Raimo "tappade vi bort". Vi träffade på Micke Ståhl och de hängde på ett par cruising varv. Vi 
kollade på JLT och de var riktigt bra. Rejält drag. Andra Hälleforsare var gula Partybussen, Febo med Mercan och 
Amazonen och Saxholms gröna "monstertruck". Vikingarna Tommy och Ulrika åkte med den. Kvällen avslutade med att 
en bråkstake skulle utmana i armbrytning. Vi åkte hemåt i en fin sommarkväll, med en paus på vägen-såklart. /Rolf  

        

 

Bild1: Paus uppe vid Simhallen. Mycket grönska att ge sig ut i. Niklas, Peter, Åsa, Jouko, Mariana, Madde och Anne. 
Bild2: Otroligt skönt väder. Åsa (med filt pga nervevade rutor...), Madde, Atso, Niklas, Mariana och Anne. 
Bild3: Jouko och Peter. Finn ett fel!   
Bild4: Parkerade nere i stan för att inta hamburgare och kebabrullar. Dålig logistik på Torggrillen - kaos och lång tid.  
Bild5: Micke och hans chaufför hängde på med Ford Ranch Wagon 1966. Vår andra paus uppe vid Simhallen.  
Bild6: JLT-John Lindberg Trio. De var jättebra. Vi köpte alla deras skiva och fick den signerad av alla trion. Riktigt bra band. 


