
Datum: 2021-09-11 Start: 12:00 11/9 Hemma: 14:00 12/9 Utflyktsmål:  Smedjebacken VB Run  
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Madde dit/VB Run. Rolf hem Pontiac Grand Prix 1965 Rolf dit/VB Run. Madde hem 
Jonas dit/hem. Åsa VB Run Oldsmobile Cutlass 1966 Åsa dit/hem Jonas VB Run 
Janet Mercury Park Lane Cab 1968 Hans 
Mariana dit/VB Run. Atso hem. Chrysler Newport 1961 Atso dit/VB Run. Mariana hem. Mimmi 
Väder: Varmt 16-17°C. Vindstilla och uppehåll till sista timmen. Regnade sen hela lördag kväll och söndag  
Info: Vi startade bland de sista. 13 stationer/frågor, typ 82 km slinga. Startkort 200:-. Följa VB´s oranga pilar. Det var 
frågor om namn på sjöar, löv från träd, krukväxter, antal barnbarn till kungen, år när Rastahyttan fick pris, 
hästskostorlek, vilka prinsessor i historien som var gifta med vilken kung, ekvationen 3+2(5+4), antal hål i T-shirt, antal 
medaljer i OS 2021, namn innan de blev Boppers osv. Klurigt. Det är mysigt åka på småvägar, det finns så fina ställen 
och vyer.  Torrbo-Villa Gladtjärn-Vibberbo (där såg Rolf en Chevelle 1971 front i en lada-barnfind!)-Saxehammar-Saxe-
Korsheden-Söderbärke-Hagudden (fråga 6 där man också fick kasta kamaxel)-Sörbo-Kulpebo-Fagersta-Hedkärra-
Björsbo(fråga nio)-Viksberg- Läsarbo-Tungkarlsbo  Ångbåtsbrygga- Huggnora- Västerbyhytta- Söderbärke- Larssveden-
Smedjebacken. Hemliga målet var klubbstugan där vi startade ifrån i centrala Smedjebacken. Alla fick pris-jättestort 
prisbord! Sen åkte vi till H&J efter en omväg ut ur SMB pga bil kraschat på jvg-bron! Vi checkade in (Å&J hallen,A&M 
Gästrum, M&R Husvagn) och sen åt vi ytterfile´, pot.sallad, grillad tomat/paprika/lök och sallad. Vid 00:30 gick vi och 
lade oss. Hotellfrukost, sen lite snack och hemfärd typ 12:30. Jättetrevligt. Många tack. Allt gick bra. /Rolf  

 

Bild1: På väg efter fråga fyra. Janet höll täten genom rallyt. Hans drack Eye-Bro´. Fick cabba upp innan Hedkärra. Regnet kom. 
Bild2: Solrosfält, röda stugor, landsbygd, entusiastbilsrally och goa kompisar. Sverige är fantastiskt. 
Bild3: Hagudden fråga 6.Här ska löv paras ihop med rätt träd. Fördel Atso som har sågat ner så mycket träd. Vi fikade lite här. Utedass. 
Bild4: Fika vi slussarna i Fagersta 15:26. Riktigt skönt väder. Regnet kom strax efter, bra tajming. Nu var vi nog sist av alla i rallyt....  
Bild5: Björsbo Trädgård, fråga nio. Gissa namn krukväxter. H&J bodde ju precis här innan flytt till Larssveden. 
Bild6: Hans, Janet och Jonas väljer pris. Madde med röd-gula paraplyet i bakgrunden. 

Mariana,Atso,Hans,Janet,Madde,Åsa och 

Tvätthink,bensindunk,ficklampa,T-shirt, vinöppnare,partlite ljus var några priser 


