Datum: 2015-06-27
FÖRARE

Start: 07:00
Hemma: 16:00
BILAR
Buick Special 1957, Pontiac Grand Prix 1965,
Dodge Custom Royal 1957, Volvo Amazon 1969,
Ford Ranchero 500 1973, Ford Mustang 1967,
Ford Mustang LX 1990, Buick Skylark 1966

Utflyktsmål: Hällefors Nostalgidag
PASSAGERARE

Väder: Fyra av fem.
Info: Blev en lyckad dag med då speciellt Krantz Challenge. 32 bilar i en stege tills en återstår. Cadillacen från Filipstad
som vann gick vidare till Superfinalen i Rättvik. RoadVikings och Motorgruppen planerat hårt hur banan skulle läggas
och det blev hel bra. Mitt i centrum, inte ofta det är så för Krantz Challenge. Fick till slut ragga rätt på bilar för att få
ihop 32 stycken men det löste sig. Rolf och Raimo ställde upp samt Glenn, Håkan, Fredrik, Bengt också plus
stödmedlemmen Alf. De åtta främsta fick alla var sin buckla, eight outstanding. Glenn och Fredrik var två av dessa.
Grattis! RoadVikings och Widelake supportade med prisutdelare och Parkers åt Krantz samt parkeringsvakter. Många
tyckte det var en kul tävlingsform där publiken bestämmer, men fanns synpunkt på längden-två timmar. Det avlöpte
jättebra med alla arrangemang hela dagen. Tack till Urban på Folkets hus som upplät alla toaletterna. Cruisingen var
jättebra, rekordlång bilkaravan. Läs gärna om tävlingen på www.worldkustom.com. Flyplan skulle haft lite uppvisning,
två ryska plan, men det kom bara ett och gjorde ”bara” en överflygning-varför vet vi inte. Sen åkte vi cruisingen 18:30
från Toyota under en timme. Sen hem och grilla. Tror det var en lokal bil till som tävlade, en Ford Capri.

Bild1: Parkerade. Bredvid Godtemplargården inom stängslade området!!
Bild2: Stödmedlemmen Alf från Falun väntar på att tävla. Slog ut Raimo i omgång 1. Chrysler från 1941. ”The Wanderer”
Bild3: Krantz rockar loss på scenen. De är duktiga. Spelar i många folkparker bl.a. Spelade på kvällen i Krokborn.
Bild4: Ngn i publiken får ett pris och en kram av Krantz. Den vältränade sonen brukar fota. I bakgrunden en Olds som tävlade.
Bild5: Caddy 1954 från Filipstad som vann deltävlingen i Hällefors. Valde Hällefors istället för Siljan Runt. Kul. Ägt den i 19 år.
Bild6: Vinnare Monika Eriksson. Prisutdelare Tina P och Sofia Bergström i tidsenlig klädsel. Alf syns i bakgrunden.

