
Datum: 2016-08-13 Start:  Hemma: 00:00 Utflyktsmål: Smedjebacken Cruising 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Rolf Pontiac Grand Prix 1965 Madde, Peter 
Åsa Oldsmobile Cutlass 1966 Jonas, Erik, Rany 
Åke Ford Mustang LX Cab 1987  
Hans Mercury Park Lane Cab 1968 Janet 
Väder: Tre av fem. Hade regnat utav helvxxxe i Smedjebacken, men vi kom senare så vi hade inget regn.  
Info: Sex medlemmar, tre stödmedlemmar. Efter grillningen hos Hans o Janet drog vi in till Smedjebacken. Vi körde 
cruisingslingan, som är rätt bra, ett varv, sen stannade vi nere vi vår "vanliga" plats i hamnen för att kolla bilar och om 
någon burnar. Det blev några bra burnisar, olika typer av rök beroende på däckkvalitet kan man konstatera. Rany och 
Madde peppade och fixade på så sätt ett antal burnisar. Deras ögon spanade efter "burn-bilar"...... Erik visade Rany 
Smedjebacken brandstation och informerade om de olika fordonen i garaget där. (Stig Helmer älskar tåg, Erik går igång 
på Brandbilar. Tur vi har folk som jobbar inom Räddningstjänsten-en eloge till Erik för det). Det dracks rätt bra med öl 
från blåa burkar med ett skepp på. Och det dracks ett par flarror rödtjut av andra. Cruisingen dog ut redan vid typ 
22:00, troligen mycket pga av att vädret innan var dåligt. Vi bröt upp sade hej då till Hans o Janet och kryssade mot 
Hällefors med ett antal stopp där det dansades, röktes, tjoade och tjimmades och lättades på trycket,en somnade. /Rolf  

             

   

  

Bild1: Parkerade efter cruising slingan. Hyfsat med folk trots dåligt väder innan vi kom från soliga och varma Björsbo. Madde. 
Bild2: Alla flatgarvar, typ. Det är kul med gemenskap där det tas och ges. Rany, Erik, Hans, Janet, Åsa.  
Bild3: Peter,Erik,Rany-tre glada själar som dricker det ursvenska ölet, vikingarnas öl, ölet som byggde Sverige - Pripps Blå. 
Bild4: Jonas sitter i ankra tankar och njuter av atmosfären och naturligtvis av en riktig öl,istället för de dyra IPA han brukar inta. 
Bild5: Här spanar Madde efter "burn-bilar". Lite rödtjut passar bra, i plastglas naturligtvis. Jonas,Peter,Åke. Orolig himmel. 
Bild6: Team Mopar-inte ofta man ser tre Dodge Charger SE 1973 bredvid varandra. Den till höger burnade. All heder. 


