CADILLAC TREFFET VED TYRIFJORDEN 2002
PÅ VIKERSUND TYRIFJORD HOTELL
Skrevet av Arne Brødreskift

Vi hadde værgudene med oss og det ble et kjempetreff. Cadillac Club of Norway ønsket med
dette treffet å markere Cadillac’s 100-års Jubileum. Tyrifjord Hotell sto for god mat og god
service og egen oppstillingsplass for bilene. I løpet av helgen var 42 Cadillacs innom.
Utsikten mot Tyrifjorden var vakker, men det var ingenting i mot utsikten til
biloppstillingsplassen. Lørdag kl 14.00 reiste vi til Fossesholm Herregård i Vestfossen. En fin
omvisning på Herregården slo godt an blant våre medlemmer. Etter endt omvisning nærmet
klokken seg faretruende deadline for kjøp av øl og det ble en lettere panikkartet cruising til
nærmeste Kivibutikk i Vestfossen. Det gikk bra,men veldig trangt på den lille p-plassen og
innbyggerene i den lille bygda fikk se flere Cadillac’er enn de visste eksisterte.

Venstre: Bjørn T. Andersen’s
1952 60 Special
Høyre: Hans Olav Finnerud’s
1956 Eldorado

Det var moro å følge så mange Cadillacs i speilet, der vi cruiset oss frem i gammelt
kulturlandskap på Åmodt og Modum. 36 Cadillacs på en lang rekke. Det vakte behørig oppsikt.
Ved 19-tiden var vi tilbake på Hotellet hvor bilene ble stilt opp, campingstoler dukket opp fra
”trunken” og den kjente lyden av canflips sang bortover gresset, vakkert! Bilene ble fotografert,
diskutert, kikket på, snakket om til de ble avlåst og alle møtte opp til CCN’s langbord inne på
hotellet. Mange nye ansikter dukket opp, som vi ble kjent med over en kjempegod middag. Om
kvelden samlet vi oss i baren hvo det var hyggelig lenge, veldig lenge.
Fossesholm herregård hvor vi hadde en fin omvisning.
De fleste gutta la vel best merke til guiden. Men gården
og dens historie er nok mest imponerende.

Søndag startet med frokost. Ikke alle var på plass p.g.a. av lite søvn og div (Kenneth ☺), men
slik er det når man har det hyggelig. Etter en velykket lunch reiste vi standsmessig i Cadillacparade til Blåfarveverket og koboltgruvene. Et flott sted hvor man se maleriutstilling, guidet tur
i gruvene, utstilt glass m.m. Ved 16-tiden brøt vi opp og reiste hjemover med en hyggelig
opplevelse bak oss.

Her følger en liten fotokavalkade fra treffet:

Den harde kjernen
Hotellet
og noen
av deltagene
Biloppstilling

Nydelig utsikt
PartyPartyParty

Fordelen med å være i redaksjonen er selvfølgelig
U uendelige muligheter til sjøldigging. Fred over og
redaktøren’s til venstre.

Her er to ukjente deltagere. Hvert fall for oss i
redaksjonen. Men sjekk det herlige designet fra
henholdsvis 1955 og 1960.
Er det noen som vedkjenner seg disse bilene eller
kjenner eierene kan vi publisere navnene i neste
nummer!

Nydelig hekk på denne lokale 66 Coupe de Ville.
Kjell Weiby’s flotte Elvis
Eldorado fra 1976

Her er en meget pen Sedan de Ville fra 1960. Mener bestemt at eieren er medlem, men husker ikke
navnet.

