
Datum: 2019-05-25 Start: 08:00 Hemma: 16:00 Utflyktsmål:  Hagfors Springmeet #2 

FÖRARE BIL PASSAGERARE 

Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madeleine 

Jonas Oldsmobile Cutlass 1966  

Åke Dodge Dart GT 1966  

Atso Chevrolet Stepside 1954 Långturs-premiär. Gick bra. 

Väder: Tre av fem. Bra väder f-m sen kom det regn-blev sol-kom mer regn. Av och på med kläder. Men hyfsat. 

Info:  Folkets Park. Framme 09:15, vi åkte över Lesjöfors och Rämmen så Atso fick komma "hem" lite. Tre bord och vi 
fikade direkt. Kom ca 150 bilar. Jättemysig park, alldeles lagom. Trevlig dialekt på speaker och folk i allmänhet, de 
klipper liksom av orden. Bra spridning på olika fordon. Fanns en turkos VW Variant som var grym (SAAB-motor bak). Vi 
åt hamburgare och kokt körv mä brö. Många unga som håller på med alla möjliga olika bilar så det finns återväxt, tex en 
Fiat 128! Atso vann en bilvårdshink från Michelin! på sin inträdesbiljett, som Rolf hämtade, för Atso var längst bort och 
språkade med sina polare från hembyn Lesjöfors. De spanade såklart in Atsos senaste renovering, pickupen. Minst 10 
pers tog kort på huvkråkan på pickupen. Fanns bra grejer för barn, bla en trampbilbana på dansgolvet så kidsen körde 
järnet hela dagen och fick priser för de tre snabbaste tiderna och en hoppborg och hästridning. Det var många priser 
som delades ut, tog nästan en timme. Jonas vann pris vid dragningen av röstsedlar-så två vinnare, inte dåligt. Vi åkte 
hemåt vid 15:00-mot Sherwoodskogen. /Rolf  

 

Bild1: Jonas tar som vanligt ätande på stort allvar, se hur Maestro riktigt trycker i sig en rejäl hönökaka-macka.  
Bild2: En ikonisk skylt som en viss stödmedlem skulle ge vad som helst för. Gissa vem? Skylten satt rejält skruvad dock... 
Bild3: Rump bild No 5. De flockas som flugor kring en sockerbit - när en huv öppnas. Atso håller hov. Många gillade pickupen. 
Bild4: Jonas, Madde, Atso och Åke. Åke trivdes -omringad av favoritbilen Mustang. Plötsligt blev det pött-hett.  
Bild5: Rump bild No 6. Nu blev det lite annat stuk. Gissa vem?  Madde bjöds på ridtur men hon tackade nej.....  
Bild6: Jonas vann i dragningen av röstsedlar. Myggdödare, eller var det Myggjagare?  

Satt på pub/restaurangen Vargen, men det såg lite 

öde ut. 

Säckiga Jeans verkar vara inne. 


