
Datum: 2021-09-04 Start: 10:00 Hemma: 16:30 Utflyktsmål:  Guldsmedshyttan  
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madde Pontiac Grand Prix 1965 Rolf 
Jonny Buick Special 1957 Göran och Alvin 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Åke Dodge Dart GT 1966 Kicki och Chico 
Hans Mercury Park Lane Cab 1968 Janet 
Atso Hanomag Rekord 1938 (Volmag) Mariana och Mimmi 
Väder: Kanonväder. Fem av fem. Kolla bilderna, blå himmel och sol - fantastiskt.  
Info: Kul med sex-bilar alltså. Åkte dit via Löa där vi mötte upp H&J. Träffen vid Bergsgården Hotell o Konferens. Kom 
typ 250 bilar, det var på gränsen bilarna fick plats. Fika intogs vid framkomst under ett äppelträd. Efter fika kollades 
bilar in och utbudet var mycket bra, blandning av USA, Europa och England. Fyra andra från Hä stötte vi på och 
samtalade med: Frisören (Cadillac), KS (Cadillac), RD (Buick) och BP (Olds). Som vanligt hade många huvudbry förstå vad 
Atsos bil är för något. Kul titta på de som står där och funderar. Hamburgare intogs och favoriten blev vildsvinsburgarna 
med spännande tillbehör, läs bild 3. Var jättegott. Sen fikades det mer och strosade runt och kollade nyanlända bilar 
samt lyssna på live musik från ett lastbilsflak. Mycket nöjda med dagen åkte vi hemåt 15:45 och vi åkte via Mårdshyttan 
och Siggebohyttan hem-mysig väg. Man kände i ansiktet att man varit ute i solen flera timmar. Allt gick bra. /Rolf  

 

Bild1: Framme vid 11:00. Fika! Kicki,Janet,Madde,Jonas,Åsa,Alvin,Göran,Jonny,Mariana,Atso,Hans och Åke. 
Bild2: Vy från balkongen åt vänster. Paviljong med vanliga hamburgare. 
Bild3: Vy från balkongen åt höger. Paviljong med vildsvinshamburgare med västerbottenostcreme, kantarell,silverlök o lingon.  
Bild4: Bergsgården, vacker byggnad. Säkert mysigt bo där. Fanns mycket gamla foton att titta på & gamla vkt på väggarna.  
Bild5: Madde fastnade för denna fina Pontiac Le Mans 1966. Hade ett skönt stuk.     
Bild6: Framme. Dodge, Mercury, Pontiac och Olds. Ska bli en trevlig dag detta. Känns att det finns ett uppdämt behov.... 


