
Datum: 2015-08-06 Start: 17:00 Hemma: 21:15 Utflyktsmål: Karlskoga-Hembygdsgård. 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madeleine 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Atso Dodge Custom Royal 1957 Raimo 
Åke Ford Mustang LX 1990 Kicki, Chico 
Tomas De Soto Club Coupe De Luxe 1950 Peter 
Jonny Buick Special 1957 Mats, Lars 
Väder: Fyra av fem. Riktigt bra väder faktiskt. 
Info: Åtta medlemmar, tre stödmedlemmar och sex klubbilar. Vi har nu vid avfärd börjat med att åka genom byn. Vi 
ankom prick 18:00 men redan då mycket bilar och folk, de började tydligen anlända redan 16:00! Nåväl, alla fick plats i 
alla fall. Hembygdsgården ligger fint, ganska högt belägen, man ser in över Kga och ut över sjön. Säkert 100-110 bilar. 
Stor blandning, vilket ju är kul. Hamburgare intogs naturligtvis och de var mycket goda. Sen kunde man köpa kaffe, fika, 
köttbullemackor och glass. Trubadur underhöll-mycket trevligt inslag. Jonas fann en Oldsmobile kompis och Atso en 
Cheva pick-up kompis. När folk åkte var det några som burnade och som vanligt är det Cheva som står för showen-
Corvette, Corvette, Nova och Camaro. Fortfarande tveksam till burning, får man ett hugg slungar det iväg bilen utom 
kontroll med tråkiga påföljder. Vi cruisade genom staden innan hemfärd, men rätt så dött så det blev bara en repa. 
Mats skulle köpa McDonalds mat, så de hamnade lite efter. 

     

   

 

Bild1: Åsa, Madde och Kicki spanar in något intressant…… 
Bild2: Chevrolet med scallops och massor av detaljer typ sökare,stoppljus,mexicohatt,dödskallar,huvkråka,x-traljus m.m m.m. 
Bild3: Fränt med inredning sydd av jeans. Smart med fickor man kan stoppa typ telefon i. Ide´från Ernst? 
Bild4: Jonnys Buick fick parkera precis infart. Åsa, Jonny, Mats, Lars, Jonas 
Bild5: Raimo, Atso, Tomas och Åke spanar in än cool Ford. 4-cyl sida. Häftigt signalhornsljud.  
Bild6: En av Bergius bilar, renoverad Cheva Nomad 1957. Raimo, Atso, Madde och Peter begrundar. 


