
Datum: 2014-05-24 Start: 09:30 Hemma: 17:00 Utflyktsmål: Bilträff Kristinehamn. 
FÖRARE (kursiv=ej medlem) BIL PASSAGERARE 
Rolf Hautamäki Chevrolet Caprice Classic 1984 Madeleine Hautamäki 
Raimo Vieruaho  Ford Mustang 1967  
   
Väder: Fint, men lite blåsigt. Fyra poäng av fem. 
Info: Vi träffades vid klubblokalen. Tomas kom också men skulle åka till Lesjöfors istället. Två bilars karavan till 
Kristinehamn. Träffen började 11:00. Gratis inträde för föraren. Man får där en liten träplakett vid inträdet. Efter att 
parkerat så blev det fika med smörgås och bullar och kaffe, som vanligt. Många fordon kom denna dag, 250 stycken. 
Mest amerikanare men en del européer samlas på denna träff och inte så många motorcyklar. Mycket fina bilar i 
superoriginalskick. Området är trivsamt och det visas upp stora racingbåtar eftersom Kristinehamn har en sådan 
båtklubb – Pokerrun Vänern. Dessa är inget för vanliga löntagare med brutala motorer och det är Mercury och Volvo 
Penta som är drivkällor. Vi intog naturligtvis hamburgare till lunch. ”Lindesbergarna” var där, och som vanligt är det ju 
den silvriga Ford Coupen och Mustang cabben. Båda fick pris….. Röstningen blev fel, det var många europeér som fick 
pris fast klasserna var ägnade åt amerikanare så det talades om att göra om reglerna. Men de är ju OK, det är de som 
röstar som inte förstår. Tyvärr såg vi inga andra Hälleforsare. Vi åkte inte cruisingen för det var överhängande hot om 
åska och åskskurar. Vi åkte ju cruisingen förra året. Det blev ett rejält åskoväder när vi kom hem, så vår tajming var 
perfekt.  

  

   

  

  

Bild1: Vi träffades vid klubblokalen. Raimo återkommit efter att varit hem och bytt till kortbyxor… 
Bild2: Framme vid träffen vid Mariebergsområdet alldeles vid Vänern. 
Bild3: En Fountain 42, 70 knop, två Mercruiser 500 EDi. Sjukt häftig båt med snyggt motorrum och grym Instrumentpanel  
Bild4: En ”Batmo-Båt. 65 knop. Plats för förare och co-driver. Volvo Penta motor. En riktig racing båt. 
Bild5: En snygg GTX med det snygga scoopet som öppnas inifrån. Vit inredning – mumma. Den vill vi ha.  
Bild6: Ingen träff utan dessa goa grabbar. Air-Ride hade den också. De har nog väldigt roligt. Ingen tjej som körde! Bara grabbar 


