
Datum: 2017-08-13 Start: 13:00 Hemma: 17:00 Utflyktsmål: KrokbornMotordag 
Bilar från Road Vikings: Chrysler Newport 1961, Volvo Amazon 1969, Oldmobile Cutlass 1966, Mercedes Benz 280S 
1970, Hundkoja 1971, De Soto Club Coupe De Luxe 1950, Dodge Dart 1965, Opel Rekord Olympia Coupe 1966, Pontiac 
Grand Prix 1965 
Väder:Fem av fem på e-m. Men f-m var hemsk pga heavy regn. Trodde ingen skulle komma. Men det blev succe igen!! 
Info:Det kom mycket bilar och folk. Som mest typ 40-45 bilar inne samtidigt men säkert 60 bilar besökte parken. Bilar 
kom från bl.a Filipstad, Lesjöfors och Brattfors. Även förbipasserande såg skylten och åkte in (Gävle). Kom också en hel 
del MC och Mopeder. Bra drag på dansbanan där åter Lucky Strikes från Örebro spelade. Många buggade och 
gnussade. Elfsten med team gjort jättejobb i parken, renoverat ena längan där det nu inhyser grillplats samt de 
sedvanliga klassiska attraktionerna. De rensat bort mycket sly och mer ska bort så nu är det mer öppet och mindre 
knott. Detta är inte en skog, detta är en park....Visionen är att parken ska kunna utnyttjas mer. Kanske Road Vikings kan 
snacka med Beaver Cars (F-stad), Lesjöforsarna och Wide Lake och träffas när det är en vanlig Söndag i parken. 
Människor tycker detta evenamang är fantastiskt. Det efterfrågas en Cruising-runda. Ide´finns också om införa Peoples 
Choice. Som summering känns denna träff så ”mysig” och alla älskar miljön. Vi kör på och utvecklar, men det får inte bli 
för ”invecklat”. Stort tack till Krokborns Vänner. /Rolf  

 

Bild1: William,Göran,Madde,Åke,Micke från ”Sura”,Jessica,Tomas. Micke haft otur med sin snygga -71 Chevelle,men är på G 
Bild2: Den drivna ”Parken-Generalen” Elfsten fotar lite. Vi har nya ideér till nästa år. Peoples Choice guld/silver/brons. 
Bild3: Vad nu? Sålt smöret och tappat pengarna? Ser inte så roligt ut-vi måste bli mer foto-chenic (eller hur det stavas) 
Bild4: Tomas gitarrist i sitt band ”The Krokbornz”. 
Bild5: Snygga bak-ändar: Dart-65, Chrysler-61 och Madde-69. Atso raggarhänger på sitt senaste förvärv. 
Bild6: E-type ägt Wolls mattsvarta Cadillac. Har signerat insidan bak-luckan. Riktigt coolt.Ökar värdet på bilen helt klart. 


