Datum: 2016-07-02
Start: 07:30
Hemma: 16:00
Utflyktsmål: Hällefors Nostalgidag
Bilar/Förare-Passagerare: Pontiac Grand Prix 1965/Rolf. De Soto Club Coupe De Luxe 1950/Tomas. Ford Mustang
Fastback 1967/Raimo. Oldsmobile Cutlass 1966/Jonas. Volvo Amazon 1969/Åsa. Buick Special 1957/Jonny. Ford
Mustang LX Cab 1990/Åke. Mercury Park Lane Cab 1968/Hans och Janet. Dodge Custom Royal 1957/Mariana. Chrysler
Windsor 1941/Affe och Ing-Marie. Dodge Royal 1937/Atso. Morris Cowley 1957/Gunnar. Tolv klubb-bilar - wow.
Väder: Två av fem. Jävla skitväder fram till tre. Men när cruisingen startade slutade det regna och det blev en fin kväll.
Info: RoadVikings och WideLake där tidigt, ansvariga för parkeringen. Kom ca 60 bilar och typ 30 mopeder, glömde
räkna mopparna. Får anses OK med tanke på vädret. Atso, Mariana och Tomas ska ha extra eloge-de klädde upp sig
tidsenligt-snyggt. Dr Krall och Eva Eastwood uppträdde på lastbilsflaket. Lotteri på inpassage-lotten samt Peoples
Choice. Tomas vann Peoples Choice med sin fina De Soto som många gillar men fick dela 1:a platsen med Rasmus och
sin än mer patinerade Pontiac. Uttrycket "Shine can never replace Attitude" verkar gälla. Raimo vann IGEN! på sin
inträdes-lott. Grattis. Bosse vann veteranmopeden, Monark med flinta motor som Åke hjälpt till fixa iordning.
Hamburgarna var jättegoda! Cruisingen Hällefors-Grythyttan t.o.r startade 15:00 och Rolf var ledarbil i år. Mindre folk
ute och tittade-tyvärr. Sen blev det efterfest hemma hos Rolf o Madde (Peter, Anne, Jouko, Hans, Janet, Åke, Kicki,
Raimo, Stefan) med grillat och glass och Janets hemmagjorda och goda potatissallad. Raimo och Stefan fick skjuts av
Hans till Parken. Affe och Ing-Marie sov över hos Atso o Mariana. Detta var den sista Nostalgidagen, i år var det ju 10års jubileum och Road Vikings vill härmed tacka alla som genom åren jobbat med arrangemanget samt all publik, för
det har varit en kul tillställning. Så nästa år får Road Vikings åka någon annanstans. /Rolf

Bild1: Fika vid Godtemplargården, skydd från regnet. Madde, Mariana och Janet. Bra utsikt över torget.
Bild2: Uppklädd för dagen i stil som passar De Soton. Vann People Choice - grattis Tomas! Ska vara patina i år - det går hem.
Bild3: Man kan vara så här glad trots skitvädret. Jonas under sitt parkeringsvakt pass. Anstormning av bilar lite avslagen tyvärr.
Bild4: Pilsner-Olds. Men man måste faktiskt beundra dem och deras fantasi, går att stå och läsa länge samt förundras....
Bild5: Vy över torget, blandning av amerikanare, europeer och engelsmän. Även rally-och banracing bilar kom - uppskattat.
Bild6: Micke från Sura kom med sin snygga Chevelle. Bergs Socken Cruisers - en mjölkpall i skogen och typ tio eldsjälar - fränt.

