Datum: 2017-08-12
Start: 08:30
Hemma: Söndag
Utflyktsmål: RiddarhytteMarknaden
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Atso
Chrysler Newport 1961
Mariana
Åke
Dodge Dart 1965
Madde dit, Rolf hem
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf dit, Madde hem
Affe
Chrysler Windsor 1941
Ing-Marie
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Wilmer (Lill-Hölmen)
Raimo
Ford Mustang 1967
Väder: Tre av fem. Blåste inte mycket och inget regn men dåligt med sol.....så det blir godkänt.
Info: Åtta medlemmar, fyra stöd. Väntade in Atso innan, för han var och lämnade husvagnen, likaså Affe men han kom
senare. Vägen vi åkte innan Riddarhyttan är den högst belägna i länet, 243 m.ö.h! Lite fränt. Fika, handla på
marknaden, kolla in bilar och snacka med människor. Det handlades goda hamburgare och korv och tunnbrödsrullar.
Det stora mat-tältet var borta i år-blev nog för dyrt att ha. Fanns även langos och munkar. Marknaden kändes störrekläder,godis,begagnade vkt och bil- o moppedelar,fågelholkar,skor,finsk lakrits,kryddor,loppis samt även lite typ
hantverksprylar. Fanns också ett litet tivoli, värsta åk-attraktionen var Virvelvinden. Vi gick tipspromenad men
resultatet talar vi tyst om. Ingen vann pris i år men Mariana och Ing-Marie vann för att de röstat men de var ute på
Marknaden så de missade hämta priserna. Vi drog till H&J 16:00. Sju bilars kortege-inte ofta det händer. Coolt. /Rolf

Bild1: Fem bord! Fika. Alltid gott med en kaffe och macka vid framkomst.Atso,Jonas,Affe,Madde,Tomas,Åsa,Mariana
Bild2: Åsa,Ing-Marie,Affe, Mariana och Madde tar en sväng och kollar in bilar. Påsar=handlats en del.
Bild3: En Rovin D3 1950-ser Ni väl!! 2-sitsig, svansmotor. Synd inte huv och bagage var öppet. Anglian bredvid blev stor.....
Bild4: Tomas,Lill-Hölmen,Raimo,Kicki o Åke. Strosar vid marknaden. Wilmer riktigt cool med skinnpaj och De Soto keps.
Bild5: Ford 32, spartansk inredning och med matchande Tear Drop husvagn. Inte äkta patina dock, drar ju ner betyget lite.
Bild6: Innan avfärd till H&J´s 100 årsfest. Chrysler,Pontiac,Mustang,De Soto,Olds, Dart, Dodge. Ing-Marie åkte med Madde.

