Datum: 2014-08-09
Start: 10:00
Hemma: Sent
Utflyktsmål: Riddarhyttan/Fagersta
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Madde
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf, Peter hem
Tomas
Ford Ranchero 500 1973
Peter dit
Jonas
Volvo Amazon 1969
Atso
Dodge Custom Royal 1957
Mariana och hunden Athena
Väder: Jättefint väder. Fem av fem.
Info: Trevlig träff invid en vacker sjö. Mycket bilar, typ 200 st och lite motorcyklar. Marknad där det kunde fyndas
diverse. Glass, korv, hamburgare, grillspett, entrecote och starköl och cider-inte pjåkigt alls. Fikabord dukades upp kaffe
och bullar/skolbröd intogs. Det fanns några Hälleforsare till, bl,a Stenberg var där med sin Renault. Kärkkinen kom en
stund i sin Corvette. Alla fick pris denna dag, Madde för bilen och de andra vann bensinpengar om 500:-. På e-m åkte vi
in till Mortorp och hälsade på Granströms och fikade och kollade in garaget och Polaran. Därefter åkte Tomas och Jonas
hem medan vi andra drog in till en restaurang i Fagersta och käkade buffe´. Mycket gott och prisvärt. Alldeles för mätta
åkte vi in i Fagersta och cruisade samt stannade och kollade in bilar. Det är cruising samma kväll i Fagersta så det passar
bra åka från Riddarhyttan till Fagersta. Vi åkte sen hemåt vid 20.30 tiden efter en mycket trevlig och fullspäckad dag.
När vi kom hem åkte vi till Atso och tog lite bärs och whisky, käkade karelska piroger och snackade. Kom hem sent.

Bild1: Road Vikings gänget parkerade, mycket bilar. Lite marknadsstånd/loppis. Rolf köpte Lego….
Bild2: Madde fick 3:e pris för sin Pontiac. Snygg skulptur.
Bild3: Otroligt, Tomas, Jonas, Atso och Madde fick alla vinst, bensincheck värde 500:-för männen och 3:e pris till Madde.
Bild4: Vi käkar buffe´ i Fagersta tidig kväll. Mycket bra mat-vissa åt sig lite för mätta, orkade knappt dricka öl.
Bild5: Snygg vy över Pontiacen och Dodgen. Dags att inta buffe´. Madde, Mariana och Atso.
Bild6: Peter och några till intog lite pilsner på Riddarhytte träffen. Svalkade gott i det varma vädret.

