Datum: 2018-05-24
Start: 17:30
Hemma: 21:30
Utflyktsmål: Karlskoga Hembygdsgård
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Madde dit, Rolf hem
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf dit, Madde hem o Raimo
Atso
Dodge Custom Royal 1957
Mariana o Åke
Väder: Fem av fem. Kanonväder. Karlskoga har en fantastisk statistik gällande bra väder. Sola i Värmland?
Info: Sex medlemmar, en stöd. Aldrig sett så mycket folk och bilar. Vi parkerade på undantaget,typ. Hamburgare intas
alltid, mycket goda. Sen följde ett par varv och kolla in bilar och njuta av vädret. Kaffe och
smörgås/bulle/köttbullemacka brukar också intas lite senare, även denna gång. Rolfs bror Ronnie och hans dotter Julia
som bor i Kga kom förbi och deltog i gemenskapen. Även Marians son Henrik med familj tittade förbi. Kul. Trubadur
spelade i sedvanlig ordning-är alltid samma person. När vi skulle hem krånglade startmotorn igen på Pontiacen. Slår
inte till, solenoiden tickar,började ryka vid tändningslåset. Till slut slog startmotorn till med hjälp av Mopar-ström, så vi
tog oss hem. Detta med el......Behöver lösas! Telesamtal med Janet-troligen jordfel. Fortsättning följer./Rolf

Bild1: Hungriga! Jonas,Åsa,Raimo o Madde preppar sina börgers (burgare). Vissa (Åsa) kunde tänka sig två!!!
Bild2: Raimo,Madde,Jonas och Åsa stannat upp i biltittandet och har ett litet rådslag.
Bild3: Ronnie och Julia gör entre´. Har aldrig besökt detta evenemang så det var en positiv nyhet för dem.
Bild4: Vy över området, mycket trevlig motorkväll, dom brukar vara på torsdagar en gång i månade under sommaren.
Bild5: Maddes drömhund-Grand Danois. De är mäktiga varelser, helt sjukt stora. Caprice kombi eller Van behövs....Jättefina.
Bild6: På väg hem i fin sommarkväll. Den gamla krigaren har täten.
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