
Datum:2017-07-18 Start:07:00 Hemma:23:45 Utflyktsmål:Malung-Västerdalsträffen 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madde (dit), Rolf (hem) Pontiac Grand Prix 1965 Rolf (dit), Madde (hem).  
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa. Pia i Malung. 
Raimo Ford Mustang 1967 Peter.  
Väder:Tre och en halv av fem. Skumt. Sol-jättevarmt. Moln-kallt. Sen lite regn såklart, men överlag helt OK. 
Info:Fyra medlemmar, två stöd. Fikade vid framkomst, alltid uppskattat och behövligt. Många fina bilar och detta är ju 
ett näste för Mopar, många var de och dessutom mycket fina. Många bilar som är här visas upp på Power/SummerMeet 
och biltidningar. Sanslös stämning eftersom Dansbandsveckan är samtidigt så det blir ett jävla "drag". Inte många som 
vill vara chaufför en dag som denna. Vi tittade på alla bilar, området börjar bli för litet, det kommer så många bilar av alla 
slag, inte bara USA-bilar. Även traktorer. Hälleforsare som kom förbi var "dans-gänget" som bor på campingen och Peters 
kompis Anders. Vi besökte "dansgänget" efter träffen och vi är imponerade av att de orkar hålla igång typ sex dagar. 
Märkligt dock att de dansar mindre och mindre i Orrskogen. Men de har kul hela veckan. Det är typ "Lördag hela veckan 
lång". Vi käkade på Sibyllan på dan och efter besöket i Tältet på kvällen körde vi cruising-rundan. Hemfärd genom ett 
fantastiskt Sverige med fyra service-stopp. En lyckad dag som ger mersmak. /Rolf  

 

Bild1: Dubbla bord. Fick bra plats, vi kom i tid. Gott med frukost. Åsa,Peter,Madde,Jonas o Raimo. Mycket Mopar i Malung... 
Bild2: Jonas kompis från Ullared. Kör Cutlass-66. 455:a vässad, skivbromsar.Alla "onödiga" funktioner bortkopplade.  
Bild3: Mr Buick-57 kom förbi. Festar en hel vecka på campingen.Buick tatuerat på armen,text på keps,T-shirt och jacka- bilen ? 
Bild4: Bengt från Kopparberg med sin GTO. Cruising och tjejerna är Caroline, Mia och Eva-Lena. Bengt trivs med sån fin bil...... 
Bild5: Damer (Pia) fokuserar på telefonen och riktiga grabbar (Peter) fokuserar på annat-den så viktiga vätskebalansen.En blå.. 
Bild6: Tältet i Grönland.Vi väntade på uppträdande.20 minuter senare var bänkarna fulla. Insidan tält redan fullt.Peter,Raimo. 

Buick -58:an bakom var med i Bilsport Classic för ett nummer sedan. 
Hon sålde sitt hus och förverkliga sin dröm om en Buick Cab. 

Vi hamnade bakom Mopar" första parkett", det var ordnat så. Det 
kan vi ta - jag är inte bitter.......Åsas syster Pia dök upp lite senare 

Ullareds-mannen. Håller på renovera en Shoe-Box samt kör 
Tesla till vardags....Shoe-Box Woodie på T-shirten. 

Grönlands-parkens välkända scen i bakgrunden. Lite uppladdning inför Tält-Besöket. Peter som 
vanligt träffade på Marie PG-helt sansöst.... 


