
Datum: 2016-08-13 Start: 08:00 Hemma:  Utflyktsmål: Riddarhyttan 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde, Peter 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa, Erik, Rany 
Åke Ford Mustang LX 1987  
Janet Mercury Park Lane Cab 1968  
Hans Mercury Turnpike Cruiser 1957  
Väder: Fyra av fem. Vädret var helt OK med tanke på hur veckan varit . Ibland är vädergudarna på vår sida.  
Info: Sex medlemmar, tre stödmedlemmar. Vi kom tidigt, var kav först. Men sen fyllde det på eftersom vädret blev allt 
bättre. Många knallar, det inhandlades skylt, kjol, finsk lakrits bl.a Många fina bilar kom, bl.a den gröna Cadillac-59 från 
Linde, som vann. Vi stiftade bekantskap med Rany som sällskapar med Erik och hon platsade in i gänget direkt och hon 
är jätterolig och minst sagt oblyg. Jättekul.  Vi kollade in alla bilar och övriga fordon och röstade. Mycket fika och glada 
skratt blev det under dagen och som brukligt en 150 grammare i tältet för några av oss, andra köpte lite lax. Hans o 
Janet  vann 2:a pris, väl värd detta, bilen är ju otroligt fin. Hans och Erik vann på sin röstlapp. WD-40 och nån typ av 
svamp tog Hans och Erik blev jätteglad över sin Vinylshine, våtservetter för fönster och plåster.Grattis. Klockan 15:30 
bar det iväg hem till Hans och Janet för sedvanlig grillning. Det blev karre´och korv med hemmagjord potatissallad och 
grönsallad och grillad ananas med vaniljglass till efterrätt. Naturligtvis kollade vi in nya bilen och garaget-vi är inte alls 
avundsjuka på garaget.........Återigen en kanondag i Riddarhyttan, mysig träff som rekommenderas.  /Rolf  

            

 

Bild1: Fyra bord. Vi var tidiga. Peter,Madde,Rany,Erik,Hans,Janet,Åsa,Jonas,Åke. Nu var det gott med kaffe ska Ni veta. 
Bild2: Broderlig axelomhållning. Peter o Erik. Vi kom fram välbehållna, nu ska borden, stolar och fika fram. Sen lite öl...... 
Bild3: Cool kille, lite "näpen". Medan polarna jagar Pokeman fixar han moppen och drar på träff. Vann allas hjärtan och 1:a pris 
Bild4: Hans vann 2:a pris. GRATTIS. Turnpiken är så fin så den kan vinna i praktiken var som helst. Kul. Lindesbergare 1:a o 3:a 
Bild5: Ekipage som troget gick hela dan. Två hästars cab. Cruisade fram och tillbaka och kokade aldrig, inte vad vi såg. Fina..... 
Bild6: Hans och Åsa i hjärtligt samtal-det är så roligt att åka på bilträffar tillsammans och ha hur kul som helst. 


