Datum:2019-07-04/06 Start:14:00
Hemma:20:00
Utflyktsmål:Västerås Summer Meet #3
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Madde
Raimo
Ford Mustang GT 1967
Åke
Dodge Dart GT 1966
Jonas (dit), Åsa (hem)
Oldsmobile Cutlass 1966
Åsa (dit), Jonas (hem)
Hans
Mercury Park Lane Cab 1968
Janet
Tomas
De Soto
Johan, Alva, Yvonne
Väder:Torsd: Kallt/blåst/regn. Fre f-m OK men sen blev det sämre. Lördag-perfekt fram till träffen slutade.
Info:Checkade in vid Sanda typ 17:30. Sen drog vi med Oldsen och Mustangen in via stan till Hälla, käkade på Yum Yum och handlade frukost på Maxi och kollade in
bilar och burning, men vädret kasst så vi stannade inte så länge, drog till stan och helt plötsligt var det stopp i cruisingen! Raimos bil stannade, puttades in på OK
mack och startkablar nyttjades och till slut startade den och sen funkade den hela tiden. Fredag morgon fint väder, drog till träffen och ingen kö in ”bakvägen”. H&J
åkte hemifrån denna morgon och vi hamnade inte långt från dem. Fika! Kollade in marknaden. Fika. Vi käkade på Strip Bar. Anmälde oss till finbilscruisingen
(Mercury/Olds/Dart och Pontiac). Mercuryn började strula, spänningsfall. Finbilscruisingen jätterolig. Mycket folk ute trots vädret. Darten stannade efter cruisingen,
skumt. Startade dock i N-läge. Vi drog ut till Hälla och var där länge, käkade på Hot Spicy. Åkte förbi Hammarbyrampen på hemvägen, där Åkes bil stannade igen och
vi tog hjälp av en bärgare få startström. Startade så fint och sen funkade den.Helt otroligt drag vid rampen, a la ”Mattsvart”, Hans hittade en stolpkramare som
polisen fick ta hand om, bra initiativ av Hans.Drog hemåt via Dingtuna och tog oss en öl/vin innan vi lade oss. Lördag, kanonväder, städade stugan och vi var inne på
träffen typ 10:15, ingen kö in. Kollade in bilar och Marknaden. Träffade på Gransxxxxs.Tomas kom in denna dag och parkerade vid oss. Problemet med Mercuryn
löstes temporärt. Vi käkade hamburgare. Träffade på Ståhlárna. Vid hemfärd var det kö ut, vi tog genvägen som var lite ”omgjord” (cykelväg). Tomas drog 15:00,
H&J 16:00 och vi andra 17:00. Käkade på Dinners i Arboga. J köpte ny klänning och huvudbonad, Tomas nya myggjagare. Jonas beställde ny golvmatta. Alla kom hem
i god ordning. Vi ska boka samma stuga nästa år men vi stannar tre nätter så vi kan ha en grillkväll tillsammans och bada/prata/umgås./Rolf

Äntligen fika! Ingen kö på väg in typ 09:00. Fyra bord.

Pluskabel från batteri till plus tändspole löste problemet.

Darten stannade två gånger under fredagen. Raimos
Mustang stannade en gång på torsdagen. Alla efter tid i
stillastående cruising. Ledtråd.....

Bild1: Åtta badhytter sammanbyggda+huvudbyggnad. Mycket trevligt ställe i Sanda. Utsikt över Mälaren. Brant backe ner/upp....
Bild2: Fredag. Madde,Åsa,Åke,Hans,Janet,Raimo och Jonas. Tomas med sällskap kom in på lördagen, över dagen.
Bild3: Rumpbild,är det inte vackert så säg. Gissa vem som är vem.Svart är en uppskattad färg. Mercuryn krånglade "lite". Spänningsfall.
Bild4: Lite andra rumpor. Inte lika vackert. Plus batteri till plus tändspole löste problemet. Glapp i tändlås trolig orsak spänningsfallet.
Bild5: Mera rumpor. Motorn dog. Orsak lite okänd. Startade inte i P-läge men i N-läge startade den. Samma fenomen med Mustangen.
Bild6: Lördag, lämnat stugan vid Sanda, kolla himlen. Mercury, Dodge, Mustang, Pontiac och Oldsmobile.
Bild6: Jonas vann i dragningen av röstsedlar. Myggdödare, eller var det Myggjagare?

