
Datum: 2014-05-29 Start: 13:00 Hemma: 23:00 Utflyktsmål: Cruising Fagersta. 
FÖRARE (kursiv=ej medlem) BIL PASSAGERARE 
Madeleine Hautamäki Pontiac Grand Prix 1965 Rolf Hautamäki, Anne Horneman, Jouko 

Horneman och Peter Andersson 
Väder: Fint, men lite blåsigt från norr. Fyra poäng av fem. 
Info: Vi åkte förbi klubblokalen 13:06, ingen där så det blev en ”en-bils karavan” till Fagersta. Vi stannade och fikade vid 
Kloten och åkte sen direkt till Kina restaurangen i Fagersta Centrum och drog i oss lite mat. Kinesiska ölen var helt OK. 
Kanonväder. Bilar började samlas i Vilhelmina-parken mitt i Fagersta och där minglade man och kollade in bilar. Vid 
18:00 började Cruisingen som sen höll på. Även här fanns riktiga pilsnerbilar med lite för överförfriskade ungdomar. 
Men de stör ju inga andra. Vi sammanstrålade med Roger och Annika Granström vid restaurangen. Det är ju två gamla 
Hälleforsare och de kör nu Buick GS400 Stage 1 1969. Inga andra Hälleforsare syntes till. Jo förresten, Jessica Bergström 
som är tillsammans med Micke från Surahammar var där med sin snygga svarta/silver Chevelle 1970. De brukar komma 
till Nostalgidagarna. Så dem snackade vi förstås med. Det var ca 150-200 bilar där. Impala 1965 och Chevelle 70/71 blir 
bara snyggare och snyggare tycker Rolf. Cheva fick till något riktigt bra då. Cruisingen helt OK. På hemvägen stannade vi 
vid Mortorp och fikade hos Annika och Roger. Sen bar det hemåt i en fantastisk svensk försommarkväll med trevligt 
sällskap och en mullrande Big Block och med ännu en trevlig träff att minnas tillbaka på. Man är lyckligt lottade en kväll 
som denna. 

  

   

  

  

Bild1: Vi fikade i Kloten, Madde, Peter, Jouko och Anne. En MC-karavan passerade då mot Kopparberg – hela 25 ekipage…… 
Bild2: Mötte upp Granströms. Annika, Roger som kramar Madde, Peter, Anne och Jouko. Utanför Kina restaurangen 
Bild3: Peter spanar in träffens snyggaste….. Samling i Vilhelmina parken innan Cruisingen. Många bilar blev det. Sol!  
Bild4: En grymt snygg Cheva Impala 1965. Allt var helt OK. Finns många, men ändå vill man ha en…. 
Bild5: Street Rebel. En ikon! Varit med i ett otal tidningar. En Ford med Cheva-59 baklysen. Skall sitta ny motor i….  
Bild6: Madde och Anne i framsätet, grabbarna bak som tog sig någon öl. I Cruising kön. Pontiacen gick perfekt, kokade inte. 


