
Datum: 2020-08-15 Start: 18:30 Hemma: 23:30 Utflyktsmål: Karlskoga Spontan Cruising 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madeleine Pontiac Grand Prix 1965 Rolf och Peter 
Raimo Chevrolet Chevelle 1968  
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Väder: Fantastiskt väder - fem av fem.  
Info: Skulle vara cruising enligt sociala medier så vi drog in. Upp till Folkets Park, cruisade ett varv -lite dött så vi drog till Sibyllan 
och intog hamburgare med strips och Peter tog mos och korv. Vi språkade lite efter maten och sen drog vi in till stan igen och 
cruisade ett antal varv för nu hade det kommit mer bilar och det kryllar av ungdomar och A-traktorer. Det är väl bra att 
motorintresset fortlever. Karlskoga har en bra och lång slinga, klassiska kullersten på del av sträckan -mysigt. Vi drog sen ner till 
slutet av slingan för att parkera för att kolla in andra bilar. Det dök då upp en broder till Jonas, Olds Cutlass-66, vit men med 
vinyltak så det blev mycket snack och upp med huvarna. Vinyltaket var typ målat med "gummifärg". Svart inredning. 455" med 
trim......Det började sen dö ut och vi sett samma bilar fler ggr så vi drog en sista repa och sen gled hem i en allt svartare 
sensommarkväll - mot Sherwood-skogen. /Rolf 

 

Bild1: Uppe vid folkparken, ganska dött, massor av glassplitter. En Challenger 1971 dök upp. 
Bild2: Jonas ville vi ska ta ät-bilder på Raimo, för dessa bilder är populära. Detta är vid Sibyllan. Jättegoda burgare och strips. 
Bild3: OK-här kommer bilden....."all in" som vanligt. Bra jobbat av Raimo. Kvällens segrare i att grym-äta en burgare. 
Bild4: Parkerade i slutet av slingan för att spana in andra bilar. Vi hade kört en tre varv innan dess. Raimo,Madde o Peter. 
Bild5: Pontiac och Chevelle vilar efter att ha cruisat utan problem. Är det inte vackert - så säg. "Sista natten med gänget-feeling". 
Bild6: Hemma på torget i Hällefors. De ljusa sommarkvällarna redan borta-kav kolsvart.....the winter is coming (Game of Thrones....) 


