Datum:2017-08-10
Start:17:00
Hemma:20:30
Utflyktsmål: Karlskoga, Motorkväll
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Madde dit och Rolf hem
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf dit och Madde hem
Jonas
Oldsmobile 1966
Åsa
Väder: Fyra och en halv av fem. Åter tur med vädret. Statistiken är bra för Karlskoga Motorkvällar.....
Info: Tre medlemmar, en stöd. Vi kom i bra tid men det fylldes på snabbt. Gräsytan brukar bli rätt full men samtidigt är
det ”många” som åker tidigt så det blir luckor. Goda hamburgare intogs som vanligt innan det blev fika med kaffe och
bullar/mackor. Trubadur där som vanligt. Mycket trivsamt. Finns en liten loppis också i en loge. Vi träffade Sutinen som
var där för första gången och de fick mersmak för denna motorkväll. De åkte i sin gröna V4 kombi. Sture var där med
sin gula Camaro cab. Många AMC kom för de hade AMC träff i Degerfors dagarna efter. Bl.a en ovanlig AMC Eagle
fyrhjulsdriven herrgårdsvagn. Rolf lite disträ, för Pontiacen hade problem med bränsletillförsel på väg in och det även
hem. Troligen är det nånting med ledningar/rör mellan tank och soppapump, för inte ens en high-performance el-pump
fick fram bensin i ett fint flöde. Men det blir ett projekt i vinter-tankar man fullt verkar det fungera, ser ut bli ett
problem när det är för lite bränsle i tanken. Men vi kom hem så det var ju bra. /Rolf

Bild1: En jättefin svart Impala-65 synas i sömmarna av ”dreglande” Madde och Åsa. ”Vill-ha-Bil......
Bild2: Pentti, Monika, Jonas, Madde och Åsa. Och den fina Saaben.
Bild3: Vy från nederkanten äv gräsytan, upp mot huvudbyggnaden. Fantastiskt väder och trivselfaktor.
Bild4: Pontiacen i fint sällskap. Blött i gräset från tidigare regn, men gräsmattan höll.
Bild5: Ytterligare en jättefin Impala-65. Prisvinnare, låg en buckla i bilen. Från Karlskoga. Brunaktig kulör-snyggt.Vit klädsel!!
Bild6: Camaro banracingbil. Wilwood stora skivor, American Racing, huvudströmbrytare på framskärm, spoiler fram. Race!!

