Datum: 2018-06-09
Start: 08:00
Hemma: Hä 19:30
Utflyktsmål: Karlstad Sola Springmeet
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Madde
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf
Hans
Mercury Turnpike Cruiser 1957
Janet, idag utan solhatt.....
Raimo
Ford Mustang 1967
(Många som kollar in den fina Mustangen)
Mattias
Chevrolet Corvette 1993 (Jub.modell)
Gunnar
Väder: Fem av fem. Kanonväder. Lite slöjmoln som skyddade lite samt lite blåst-helt perfekt.
Info: Fem medlemmar, två stöd. H&J kom till lokalen just-on-time, kul. Raimo tog täten, körde som f-n, inte ett släpp under 100 blås.
Stort fält vid I2, det var säkert ca 1000 bilar inne som mest. Fika intogs och skämten haglade tätt. Gunnar hamnade hos Corvettegänget och Raimo höll åter på att hamna i hagen, men denna gång satte han stopp. Sen kollade vi marknaden och det handlades Tshirt och plåtskyltar. Otroligt med fina bilar, bl.a ett helt gäng low-riders. De är helgrymma, otroligt renoverade plus hydraulerna-helt
sjukt. Måste vara bland det coolaste man kan äga i bilväg. Impala och Regals verkar vara ämnen. Det tunnades ut snabbt med bilar
vid typ 14:00, så fältet nästa tomt när cruisingen startade. Raimo skötte "start-skottet" med bravur. H&J åkte hem lite tidigare och vi
andra åkte cruisingen, som vanligt stod det still så det tog en timme upp till slingans vändplats! Inte roligt. Alla bilar funkade bra men
Oldsens golv blir så varmt så man kan faktiskt steka ägg på det. Pausade vid McDonalds, köpte mat o glass och kollade in bilar, men
även här dog det ut snabbt. En Galaxie läckte olja, brandbil sanerade, men sen åkte de vidare...Old Ford never dies.....Vi drog sen
hem och R&M fick grillmat av Peter med efterföljande tequila (med salt och lime)-sen sov vi gott. /Rolf

Oldsmobile T-shirt. Snyggt.

Hamburgare intogs vid 13:00, gud vad gott det är!

Bild1: Fika, tre bord. Raimo,Janet,Jonas,Gunnar,Åsa,Madde o Hans. Tre parasoll. Helt underbart och glada skratt.
Bild2: Åsa och Skelle, som äntligen fått en T-shirt, mycket passande. Vass Galaxie 500 med 427:a i bakgrunden.
Bild3: Burgarna prepareras med vad som bjöds - nu var vi hungriga! Platsen i en skogsdunge - skönt.
Bild4: Våra bilar, se hur det tunnats ut efter prisutdelningen 14:00. Cruisingen startade först 16:00, lite väl "långdraget.
Bild5: Damerna fixar upp parasollen i den stenhårda torra jorden, men vi har med oss grejer så, niemas problemas.
Bild6: Pettersson, Hans o Raimo. Den otroligt fina Turnpiken skymtar bakom. Borde vunnit pris tycker man.

