CCN treff Sunndalsøra 2005

Vi ankom Trædal hotell på
fredag. Litt regn var det, men det
la ingen demper på stemningen
utover kvelden. Undertegnede ble
offer
for
noen
spydige
kommentarer for bilvalget på
turen (fruens Opel). Noen hadde
samlet seg på Røkkeløkka i god
tradisjon, men været gjorde at
man etter hvert trakk innendørs.
Da det ble kveld gikk de fleste til
hytta som Arild og Astrid Mollan
disponerte. Der var det 16
medlemmer samlet på det meste,
der ble diskutert Cadillac og
tørsten ble behørig slukket! Den
ble nok slukket for flere dager
fremover for noen  Det var
store visjonære planer og verdens
problemer som ble løst ut i de
små timer. Noen våknet til
strålende vær lørdag morgen
mens andre våknet til hodepine,
hehe.
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Morgentimene ble brukt til å
innta frokost og en fortreffelig
bilvask, der vanket det flere
kommentarer om formannens
fremkomstmiddel!
Da
troppene var samlet klokken
1400 ble det krusing til Rolf
Otto Fluge som var så vennelig
å åpne sitt hjem og ikke minst
sin garasje for oss. Han
serverte også brus og kaker, og
gjorde alt han kunne for at vi
skulle føle oss velkomne. Det
ble spist og drukket og pratet
Cad i mange timer, det er
forresten et tema som er så
godt som utømmelig. Da det
nærmet seg middagstid salte vi
på og fylte Rolf Ottos gate
med lukt og lyd fra et utall
V8ere. Vi stoppet på veien og
tok et samlet bilde av
deltagerne, før vi så kjørte i
samlet flokk tilbake til Trædal.
Det ble avstemning av treffets
fineste bil, vinneren ble John
Karlsen og longest distance var
Odd Roar Syvertsen. Vi benket
oss ned med fortreffelig
grillmat og mer god drikke,
dessverre var det booket inn et
annet arrangement samtidig
med oss i år også. Dette
påvirket servicen så mye at
middagen
ble
veldig
avstumpet, dessverre. Men vi
samlet oss på tunet og tok
igjen det tapte der. Mer Cadprat og tørsteslukking, og stor
stemning til langt på kveld.
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Søndag ble en katastrofe da værgudene viste seg fra sin verste side,
mange reiste tidlig, mens vi gjenværende hadde en koselig samling og en
kopp kaffe i hotellets spisesal. Der hadde vi en evaluering av treffet og
fikk luftet våre meninger og det ble bla. bemerket at så få lokale møtte
opp på treffet, der det var en stor overvekt av tilreisende med lang
kjørevei. Vi fikk også en som frivillig påtok seg å legge klubben ut på
nett,  takk til Roger... Vi skilte så lag og reiste hjem til hvert vårt. På
hjemturen kjørte vi mot Oppdal, der så vi en gammel bergningsbil. Det
var en 57 mod Chevy, vi kom i kontakt med eieren som fortalte at den
hadde gått i Norge siden den var ny. Den var fullt kjørbar med skilter,
dette er ikke en Cad, men et stykke bilhistorie er det og jeg synes den
fortjener en plass i bladet likevel.  Takker alle for fremmøte og
hyggelig selskap, dere er en utrolig fin gjeng mennesker.
P.S på tross av manglende Cadillac, gjør som meg og kom for det da
vel!!!
Foto/tekst: Arne Roger
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