Datum: 2015-08-15
Start: Olika
Hemma: Olika
Utflyktsmål: Smedjebacken-Cruising.
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madeleine
Åke
Ford Mustang LX 1990
Mattias
Dodge Custom Royal 1957
Atso, Mariana, Mattias tjej
Gunnar
Chevrolet Corvette 1993
Väder: Fem av fem. Kanonväder. Varmt och skönt, en fantastisk kväll.
Info: Rolf, Madde och Åke åkte till Smedjebacken direkt från dragracingen i Linde, var framme typ 17:00. Atso åkte från
Hällefors 18.00. Vi cruisade runt och kollade läget lite sen åkte vi till Värdshuset Smeden och käkade pizza, pasta och
fläskschnitzel. Åke var inte nöjd med schnitzeln, tyvärr. Våra kompisar Hans och Janet anslöt och tog en kaffe när vi
käkade. Tog sin tid, vi köpte vatten etc så Hälleforsarna anslöt när de anlände. Det gicks på toa, köptes glass, spanade in
Corvetten, och röktes innan vi cruisade. Mycket bilar i början men redan 22:00 började det tunna ut. Trevlig slinga,
finns en slinga som heter avkylningsslinga, för de som behöver få gasa på lite om bilen går varm-det är service det.
Poker Run var samma dag=racerbåtar + typ Smedjebacken dagarna så det är mycket folk ute. Helgen som gäller i
Smedjebacken. Då är det ju extra kul att cruisa så det gjorde vi. På torget spelade ett Rockabillyband så det var bra drag
där samt på en krog alldeles intill hamnen, Stallet, var det bra drag med typ DJ. Rolf, Madde, Åke, Hans o Janet åkte
hem 22:30. Atso var på turne´ så de åkte hem senare. Han språkade bl.a med ägaren till gokarten i Grängesberg, han
hade en ovanlig Chev 57:a.

Bild1: Hans o Janets Mercury Turnpike Cruiser 1957. Superfint skick och ovanlig. Fantastisk design. Går veva ner bakrutan.
Bild2: Nere vid hamnen. Vi parkerade och spanade. Atso, Mattias, Mariana, Mattias tjej, Gunnar, Janet och Hans.
Bild3: Madde hämtat lite vin. Gunnars svarta Corvette i bakgrunden. Jubileumsmodell! Inte illa.
Bild4: Mycket folk ute. En Volvo 240 burnade, gummihög låg kvar och pyrde i en halvtimme! Inte många burn-outer.
Bild5: Åke, Hans, Janet, Madde, Gunnar, Mariana, Atso, Mattias tjej och Mattias. Svårt få alla kolla in i kameran….
Bild6: Atso nu jättesugen på Buick 1953, tvådörrars. Denna var inte till salu, första året med V8.

