
Datum: 2015-08-08 Start: 08:00 Hemma: Olika Utflyktsmål: Riddarhyttan-Fagersta. 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madeleine 
Atso Dodge Custom Royal 1957 Peter 
Kent Buick Skylark 1966 Katarina 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Tomas De Soto Club Coupe De Luxe 1950  
Pentti Saab V4 Kombi 1974  
Väder: Tre och en halv av fem. Sol, en del moln men ganska blåsigt.  
Info: Sex medlemmar, tre stödmedlemmar, en prospect och fem klubbilar. Hyfsat med bilar men det känns som det är 
lite på dekis. Fin plats men stora ”sprängsten” gör det besvärligt för däck och när man ska gå runt bland de som säljer 
prylar. Lätt vricka foten och få en s.k ”fyllefot”. Det fikades och vi hade väldigt trevligt hela dagen. Hamburgare, öl o 
cider intogs. Peter vann ett paraply på lotteriet. Köptes en del slipskivor/slipmaskin. Pentti, Atso och Tomas åkte hem 
vid 15:00. Vi blev inbjudna på grillfest hos Hans och Janet så vi som var kvar åkte dit och åt jättegott och hade otroligt 
trevligt. Tack så mycket Hans och Janet! Sen bar det iväg in till Fagersta på kvällen för cruising och damerna hade nog 
mest kul för de festade loss rejält. Cruisingen var rätt OK men den tunnade ut snabbt framåt 22:00. Tog tid åka hem pga 
lite pauser efter vägen i en allt mörkare svensk sommarkväll. 

       

   

 
Bild1: Fem-bords långbord. Sjöutsikt. Atso,Pentti,Jonas,Peter,Janet,Annika,Roger,Madde,Åsa. Turnpiken i bakgrunden.  
Bild2: Upplinjerade. Dodge, Pontiac, Buick och De Soto.  
Bild3: De Soton, Oldsmobilen och Penttis fina SAAB V4.   
Bild4: Janet och Hans bjöd på grillkalas. De bor otroligt fint . Fint hus och kanon garage. Vissa har flyt när de handlar hus. 
Bild5: Peter, Jonas, Madeleine och Åsa hugger in på den goda maten. Den fantastiska altanen syns bakom. 
Bild6: Efterföljande Cruising i Fagersta. Mercuryn, Oldsen, Buicken och Pontiacen. Party-party bland damerna…och Peter. 


