
Datum:2017-08-01/02 Start:09:40 /12:30 Hemma:02:00 / 15:30 Utflyktsmål:Rättvik 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde 
Jonas Toyota RAV 4 2015? Åsa 
Väder:Fem av fem. Åter tur med vädret.  
Info:Tremedlemmar, en stöd.R&M drog på f-m, lunchade vid vanliga Värdshuset och sen in och parkerade vid vanliga 
rondellen vid Knektplatsen. Vi promereade runt och kollade in bilar och folk. Redan bra drag. Sen utan förvarning kom 
Jonas och Åsa, de hade åkt upp över dan så vi fick sällskap. Jättekul. Vi käkade sen middag på Annas krog (kina mat och 
vi blev jättemätta). Vi promenerade sen hela långbryggan (mer än 600 meter lång, världens längsta insjöbrygga). Glass 
intogs också. Sen hämtade vi stolar och satte oss i rondellen vid jvg-station och detta var bland de bästa cruisingar vi 
tittat på! Folk bjuder på sig själva. Vi såg uppblåsbar barbara, uppstoppad grävling, folk i pirathatter, apa hängande i 
dragkrok (kanske inte så kul), uppblåsta (tomma?) kondomer i radioantennerna m.m. Det är i Rättvik faktiskt roligare 
kolla in folk! J&Å drog hemåt vid 23:30 tiden och då åkte R&M upp till hotellet och från fönstret sågs hela Rättvik och 
den slingrande cruising-kön. Jättegod frukost. Vi tankade och träffade en person som också har en GP, så vi har numer 
lite kontakt, hans bil ska vara klar 2018. Regnade, så vi åkte 11:00 från Rättvik på Onsdagen. Vi åkte till Leksand och 
köpte knäckebröd innan hemfärd. Men vi var hel-nöjda. Stannade vid Pyramid bageriet och Värdshuset Flottaren./Rolf  

 

Bild1: Börjar bli tradition färga och skumma till den fina fontänen. Vi hittade typ 8-10 flaskor diskmedel på parkeringen 
Bild2: Mitt i Rättvik. Lite knallar fanns det. Jonas,Åsa, Madde trivs. Vi får planera mer inför nästa år. Skyltar köptes. 
Bild3: Vy från hotellfönstret, man ser hela Rättvik och Siljan. 1450:- för ett dubbelrum....Best Western Hotell Lerdalshöjden. 
Bild4: Kul skylt utanför Leksandsbröds fabriksförsäljning.  Dyra är dessa hästar från Nusnäs, typ 30 cm hög kostar 2500:-.... 
Bild5: Herrgårdsvagnar mer och mer åtråvärda, samma gäller för gamla husvagnar. Snyggt ekipage. 
Bild6:Dodge husbil! Helgjuten, inga skarvar=tät. Åkte runt en hel del. Nånting för Atso. 


