
Datum: 2020-08-12 Start: 17:30 Hemma: 21:00 (Hä) Utflyktsmål: Prästbäcken Motorkväll 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madeleine Pontiac Grand Prix 1965 Rolf 
Atso Chevrolet Stepside 1954 Mariana 
Hans Mercury Turnpike Cruiser 1957 Janet och Wasco 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Väder: Fantastiskt väder - fem av fem. Söka skugga var populärt......  
Info: Kul att H&J dök upp-de behövde ett break från sitt fantastiska hus-projekt.  Mercuryn tappade orken när de skulle åka till 
Hällefors, visade sig dock vara för lite sås i tanken - så ibland är lösningen enkel och det är ju skönt. Vi kom fram vid 18:00, 
parkerade och träffade Sandberg&Co som åkte i hans fina Duett. Fanns fler Hälleforsare som åkte hoj och vanlig bil (valig bil). Vi 
beställde mat - 150 grams hamburgertallrik, Kebabsallad samt Rårakor med fläsk. Allt var till belåtenhet. Maten är alltid bra på 
denna prisbelönta rastplats. Tjejen som serverade mat tog senare vattenskotern hem-Bergslagskanalen går ju här. Coolt. Det kom 
typ 15 bilar samt kanske lika många MC. Författaren är helt ointresserad av MC, bara så ni vet. Mustang cab, Impala-63 cab, Impala 
-59, Thunderbird, Duett, Corvette (Makkara Yksi på finska....), Renault, Miata, Amazon, Ford 30-tal, Rod kunde bl.a ses. Vi hade 
hoppats på mycket fler bilar, men man får gilla läget. Vi gled hemåt, mot Sherwood-skogen,  i en fantastisk sensommarkväll . /Rolf 

 

Bild1: Vy över parkeringen. Tyvärr kom det lite bilar trots det bra vädret, men folk har nog annat för sig - kanske grilla.....ta en "kall"... 
Bild2: Mercury, Olds, Pontiac och Cheva pickis. Road Vikings bidrag denna kväll. 
Bild3: Väntar på mat-medurs: Jonas,Mariana,Atso,Hans,Janet,Åsa och Madde. De fixar alltid bra käk på denna rastplats -stor eloge. 
Bild4: Goa hunden Wasco som älskar få följa med på bilturer. Man kan åka sämre - fråga Mimmi efter Falun-resan.....  
Bild5: Jonas, Hans, Åsa, Janet och Madde Janet språkas vid i en fantastisk sommarkväll i Värmland. Mätta och belåtna. 
Bild6: Tre damer - Mariana, Åsa och Janet med en röd rod i bakgrunden. 


