
Datum: 2018-07-05/07 Start: Olika Hemma: Olika Utflyktsmål:  Västerås Summer Meet 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Jonas Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa 
Rolf dit - Madde hem Pontiac Grand Prix 1965 Madde dit - Rolf hem 
Hans Mercury Turnpike Cruiser 1957  
Janet Mercury Park Lane 1968 Madeleine, Molly och Jennifer 
Väder: Fem av fem. Sommaren 2018 går till historien......Något sämre på lördag f-m men sen blev det kanon igen. 
Info: Fyra medlemmar, två stöd. R&M åkte in på Torsdag morgon och var på träffen tors-fre. J&Å åkte in senare, var på träffen fre-
lör. H&J var på träffen på fredag. De körde också finbilscruisingen. Janets dotter Madeleine och hennes dotter Molly var med samt 
kompisen Jennifer, idag med grönt hår. R&M bodde i Surahammar hos Micke som satt i rullstol. Satt uppe och pratade till 01:30! 
J&Å bodde i Åsas mosters lilla stuga 20 minuter från flygfältet. Pia och Peter bodde där också. Hälla besöktes såklart och det är 
rejält drag där som vanligt, med bl.a burn-outer. Grymt.  Rolf ont i högerfoten så det blev inte så mycket promenerande tyvärr. 
Träffade MR parts så det inhandlades bättre lyktsarger. Sen köptes det nostalgi barnstolar, flamingos, boots, Summer meet öl, Hans 
beställde fälgar till 60:a cabben.  m.m. Vi träffade såklart på Ståhlarna, de hade försäljning.  Rolf träffade en herre men den bruna 
Grand Prixen, så namn och telefonnummer utbyttes. R&M drog hem vid 14:00 på fredagen, tidigt, men inget kul med ont i foten. 
/Rolf  

 

Bild1: Madde,Janet,Madeleine,Jennifer och Hans fikar i det fina vädret. 
Bild2: Snygg Grand Prix 1965 uppställd inför finbilscruisingen. En dam som nyligen köpt den. Inhandlades i Norrland.  
Bild3: Helt plötsligt en V-ås bil med riktig kompressor och insprut. Olds Delmont-66:a. Lät nåt grymt. Street week nästa år.... 
Bild4: Parkerade på torsdagen. Den bruna Grand Prixen alldeles framför. Fikadags. 
Bild5: Hälla. Gänget köpt en Party Cooler på Jula. Fullt med öl i skuffen och ingen i eller runt bilen. Risky....?  
Bild6: Madeleine, Molly och nästan hela Janet kom med på bild. Hon gick ur bild...... 


