
Datum: 2021-08-28 Start: 08:00 Hemma: 17:00 Utflyktsmål:  Grängesberg Gasoline  
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde, Kent och Katarina 
Raimo Chevrolet Chevelle 1968 Rauno 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Åke Dodge Dart GT 1966 Kicki och Chico 
Tomas De Soto Club Coupe De Luxe 1950 Johan, Jenny och Alina 
Atso Hanomag Rekord 1938 (Volmag) Mariana 
Väder: Två och en halv av fem. Mulet, blåsigt och kallt! Men vi slapp regnet. 12-13 °C. Långbyxor och tröjor på..... 
Info: Kul med sex-bilar alltså. Fika intogs vid framkomst. Tätt intill racingbanan. Vi fikade, kollade bilar och sen upp till 
maskinhallen där det fanns lite försäljare och utställare samt Mark Willhans. Fanns sektion för riktigt fina 
custombyggen samt bilar före -49 stod högre upp på området, så Atso körde dit lite senare. Sen ner och kolla första 
halvlek av racingen. Sen kollades på mer bilar, det måste kommit 5-600 stycken. Hörde talas om att det kom 4500 
personer. Hamburgarna var dyra (80:-) och vissa var nästan råa så det var inte OK. R&R drog ner till grillen och käkade 
istället. Smart. Affe och Ing-Mari kom också och de parkerade sen nere vid oss, kul. Sen mer fika och kolla in 2:a halvlek 
av racingen och nu körde alla typ fortare. Frusna drog vi hemåt vid 16-tiden. Tomas drog tidigare, även R&R. /Rolf  

 

Bild1: Framme vid 9-snåret. Gott med kaffe och macka/fika. Ska bli en spännande dag. Coolt vara inne på gruvområdet. 
Bild2: KRÅK. Constructed Design. Helt otrolig konstnär. Bilar, MC och Jack Daniels-verk bl.a. ET var inte till salu tyvärr. 
Bild3: Uppvärmning på den dryga kilometer långa banan. Kurvig och kuperad. Bilar upp till-49, typ 40 st. Regularity. 
Bild4: Ford V8 Spec. Byggd -49 Holger Kjellberg, Saxhyttan. Tävlade till -55. Skrot-56. Återuppstod 1995-2003. Idag i Uppsala.  
Bild5: Kollar på andra halvlek i racingen. Åsa,Madde,Kent,Katarina,Mariana,Kicki,Jonas. Åke o Atso i bakgrunden.     
Bild6: Sidventil med Arduntoppar & kompressor.Gick utav bara h-vete.Fanns minst två till med de dyra och svårfunna Ardun 


