
Datum: 2014-05-01 Start: 08:45 Hemma: 17:45 Utflyktsmål: MotorDag Fellingsbro #9 
FÖRARE (kursiv=ej medlem) BIL PASSAGERARE 
Rolf Hautamäki Chevrolet Caprice Classic 1984 Peter Andersson 
Atso Siimes Dodge Custom Royal 1957  
Jonas Wikström Volvo Amazon 1969  
Tomas Holm Ford Ranchero 500 1973 Yvonne och Alva 
Pentti Sutinen Saab V4 Combi 1974  
Väder: Svinkallt, nordanvind. Molnfritt men sen moln, kallt, blåst. Bättre framåt 15.00. Tre poäng av fem. 
Info: Vi träffades vid klubblokalen. Karavan till Fellingsbro via Vedevåg. Framme typ 10.00. Träffen började 13.00 men 
det var redan många bilar när vi kom. Vid 13.00 tiden kom det rejält med bilar, så det blev fullt överallt som vanligt. 
Köpte Vikingaskepp på loppis, ska sättas hjul på och placeras i klubblokalen. Vi hade med fika så klart och varmt kaffe 
var välkommet i det lite bistra klimatet. Jonas, Pentti och Rolf fyndade på loppis. Tomas fyndade varm tröja. Satt i Atsos 
bil en halvtimme för att få upp värmen. Blev imma på rutorna……Hamburgare intogs förstås. Live uppträdande, 
rockband som var katastrof, en tondöv sångare som absolut inte hade någon medhörning. Sen två Elvisar och de sjöng 
bra. En Elvis klädd i vitt och en i svart. Bra blandning på bilar. Nio bilar fick pris- Chrysler 300F -59, Cheva-55, Skyliner-
58, två Amazoner, PV, Morris Cowley, Toyota Supra, Mazda 929. Vi gled hemåt efter prisutdelningen. Inga haverier 
efter den långa vintervilan och premiären 2014 därmed avklarad. Bara buss på nästa träff…. 

  

 

Bild1: Samling vid Klubblokalen. Gästen Pennti var först på plats av alla. Kolla himlen. 
Bild2: Vi anlänt till träffen och plockar fram stolar och bord och fika. Kolla himlen-skit också….. 
Bild3: Atso, Yvonne, Alva, Tomas, Peter och Jonas. Pennti hade telefon och Rolf tog kort. Syns att det var kallt.. 
Bild4: Publikmagnet som vanligt–Sveriges finaste Caprice kombi. En krona per foto och Rolf hade varit rik… 
Bild5: De två Elvisarna som sjöng riktigt bra. Skulle två dagar senare uppträda på Christinas. I Hällefors. 
Bild6 :En tyskbyggd jättesöt Gogomobil. Typ gräsklipparmotor bak. Byggd på 60-talet. 


