
Datum: 2014-05-10 Start: 08:00 Hemma: Olika Utflyktsmål: Vårmönstring Lindesberg. 
FÖRARE (kursiv=ej medlem) BIL PASSAGERARE 
Madeleine Hautamäki Pontiac Grand Prix 1965 Rolf Hautamäki 
Erik Löfwenhamn Chevrolet Camaro 2010  
Tobias Dodge Custom Royal 1957 Atso Siimes, Sami med flickvän 
Tomas Holm Ford Ranchero 500 1973  
Väder: Gråmulet men uppehåll, inte så kallt. Tre poäng av fem. 
Info: Vi träffades vid klubblokalen. Fyra bilars karavan till Lindesberg. Träffen började 09:00, vi var där typ 09:30. Blev 
hänvisade till gräsplan men den var blöt så där ville vi inte stå så vi parkerade på grusplan. Korta gummistövlar är smart 
att ha med. Som vanligt upp med stolar och bord och intag av kaffe med smörgås och fikabröd. Erik åkte ifrån sina 
kakor! Tomas åkte ifrån sin kaffetermos! Kom inte lika många bilar som vanligt, berodde säker på vädret. Ford-klubb 
var där och Corvette-klubb. Försäljning av tröjor och jackor och lite krims-krams. Drifting uppvisning. Rolf träffade 
personen som tog in Pontiacen till Sverige. Vi drog redan vid 14:00 och parkerade snyggt vid Lidl, gick till Pizzeria 
Milano och käkade. Kollade in bilar som cruisade fram till nästan 18:00 då Pontiacen och Dodgen gav sig ut på cruising. 
Erik och Tomas åkte hem tidigare. Många bilar kom till kvällen för att cruisa och festa. Blev trångt och stillastående som 
vanligt……Bengt Persson och Irene träffade vi på Lidl parkeringen efter att vi käkat, kul. Crusingen gick bra. WideLake 
hade strul med en Ford så vi hjälpte till lyfta bilen och kolla så inget hade lossnat (skramlade när backen lades i). På 
vägen hem kom regnet…..Vi mötte Micke Ståhl som var på väg in på kvällen. Vi träffade också Pentti Sutinen och Willy 
Gustavsson på träffen, de var med och cruisade tidigt på kvällen. 

  

 

Bild1: Samling vid Klubblokalen. Erik, Atso, Tobias, Tomas, Rolf och Madde. Lite gråmulet, hindrar inte entusiaster 
Bild2: Vi parkerat på torrt underlag efter utflykt i den vattensjuka gräsplan. Här var det mer safe.  
Bild3: Madde,Erik,Atso och Tomas. Tomas fick kaffe av Erik och Erik kakor av Madde så det ordnade sig. Lesjöforsarna 
bakom i sin Cheva Impala Coupe. Finns ett gäng bilar i Lesjöfors. Lite sugna bli stödmedlemmar….. 
Bild4: Atso,Tomas,Bengt och Madde. Atso köpt en tröja och tidigare Mopar T-shirts. Bengt har nog med sig de tre grejer 
en riktig raggare ska ha enligt honom…. (anekdot) 
Bild5: Willy G i sin SAAB 99 och Pentti i sin SAAB V4 cruisade för fullt.  
Bild6: Maddes står och drömmer, Pontiacen lever farligt…. 


