Bilden nedan togs cirka 12 på dagen fredagen 7 juli
från bakluckan på Flygvapnets Hercules. Det fylde
på med bilar ytterligare 3 timmar. Lördagen blev
ännu större. Över 1000 bilar enbart på ”Svensson
P”! Totalt nästan 22.000 bilar på tre dagar! Otroligt!

Power Big Meet 40-årsjubileum på
Hovby flygfält utanför Lidköping blev en
fantastisk föreställning med besökande
från hela världen. Närheten till den europeiska kontinenten innebar att tyska, holländska och danska entusiaster dök upp i
mängder som vi aldrig tidigare skådat på
Big Meet.
In- och utfarter på flygfältet funkade
otroligt smidigt, marknaden längs den 1,6
kilometer långa ”taxibanan” med över 300
säljare fick mycket beröm. Ja, till och med
vädret var med oss i Lidköping!
Projektet att flytta träffen efter så

många fina år i Västerås var en totalt galen
uppgift med helt nya rutiner och samarbetspartners. Men denna del av Västergötland är en etablerad turistbygd med
mängder av hotell och campingplatser. Lidköpings kommun gjorde allt för att logistik
och cruising skulle fungera - och med vissa
inkörningsproblem gick det perfekt. Lidköping är inget storstad - men däremot en
USA-bilsmetropol av rang. Det finns
enorma mängder USA-bilar i närområdet troligen mest i hela Sverige! Dessutom är
Lidköping en gammal vacker stad vid Vänern!

Det blir en många sidor lång bildkavalkad från Big Meet 2017 i detta nummer.
Det blev en 3 dagar lång fest i stort sett
helt utan polisingripanden och stök. Kort
sagt ett värdigt 40-årsjubileum. Du som var
där håller säkert med oss! Vi har fått en
enorm positiv feedback från besökarna!

2018 återkommer Power Big
Meet till Lidköping och Hovbyfältet.
Datum: 5-7 juli som vanligt torsdag
till lördag.
Välkomna till Big Meet nummer
41 sedan starten 1978!

I år kunde vi använda den enormt
stora asfaltplanen på Hovbyfältet för att
ställa upp säljarkön. När över 300 säljare och medarbetare (närmare 2000
personer..) och husvagnar och varor ska
organiseras vid insläppet är det en process som kräver grym organisation. Erfarenhet hjälper!
Flertalet säljare kommer redan
onsdag eftermiddag och bildar en kö på
flera kilometer. Det vill säga om man inte
fixar ett kösystem! Våra medarbetare
ledde in fordonen i 10 olika filer och
sedan matades det på i infarten i tur och
ordning.
Alla säljare är utvalda och förbokade men måste bockas av och få sina
säljplatser längs marknadsgatan. Själva
träffinfarten dras ner till tre köer och personalen i varje kö har en lista med alla
säljarna antecknade. Det låter kanske
inte så konstigt men är rena skådespelet
i verkligheten. På ungefär tre timmar var
90% av säljarna incheckade på Hovby
och det är nog rekord!!

”Borjee” bosatt i Los
Angeles var som vanligt
hemma i Sverige på semester. Tack för din hjälp!

TORSDAG

En 1,5 kilometer lång marknad - cirka 3 kilometer säljare
båda sidorna inräknade - gav 2017 års Power Big Meet på
Lidköping Airport den ”gamla vanliga” maxade inramning
som besökarna förväntar sig. Bibi som sköter marknadsbokningarna släpper bara in säljare med bil- och nostalgirelaterade grejer. Tingel-tangel och loppis prylar funkar
inte! Extremt många besökare från kontinenten kom i år
och dom är alltid på hugget och köpsugna till tusen! Big
Meet är rena godisbutiken!
Det kom i stort sett inte en enda regndroppe under dom
tre träffdagarna 6-8 juli och säljgatan var mycket välbesökt!
Kolla själv in bilderna från Hovby-fältet!

2018 års Power Big Meet körs på samma plats i
Västergötland 5-7 juli. Samla på dig grejer under
vintern och kom till Hovby. Inte bara bra försäljning
lockar - även god stämning och trevlig social
bekantskap bland säljarna är plus!

FREDAG

LÖRDAG

EN SKITBRA MARKNAD ÄR
NUMERA FÖRUTSÄTTNING
FÖR ATT EN BILTRÄFF SKA
LOCKA MÅNGA BESÖKARE!
BIG MEET ÄR ÖVERLÄGSET
STÖRST I SITT SLAG!

Stewart från Dream Cars i England har
inte missat ett Big Meet på 25 år!

Par i Camaro ända från Moskva!

LONG DISTANCE priset gick till
en amerikan med polska anor!

Närheten till kontinenten innebar en
dramatisk ökning av antalet utländska
besökare på Power Big Meet 2017.
Tyskar och holländare dominerade
bland de bilburna plus givetvis vesökare
från Danmark och Norge. Besökare som

kom utan entusiastbil: dom kom från precis
hela världen! Över 40 länder. Ett helt förbluffande intresse!
Nytt i år var ett antal ryssar i nyare Corvetter och Camaros. Riktigt roligt att USA-bilsintresset sträcker sig över alla gränser!

Carlo Notaro med fint USAbesök: John Fowlie från BIG M!

Det kom massor av
coola hot rods,
customs och busbyggen till årets Big
Meet! Detta är bara
några smakprov
från fältet!

BIG MEET!

Benny från Simrishamn körde
sin -61 Cadillac cab till Big
Meet för 36:e gången!

Big Meet är en träffpunkt för galna, kreativa, trevliga, udda, långväga entusiaster i alla åldrar!

Mats Ola Lången Larsson höll i Finbilscruisingen på fredagen.
200 fina bilar gled ut från Hovbyfältet i god ordning in mot Lidköpings Centrum. En inspirerande tradition på Big Meet!

Arne från Torsby gled iväg
med sin senaste pärla!

Perfekt semesterkombination
för en Cadillac entusiast!!

Cheva pickis kom
från södra Skåne.

Heikki Malinen kom i sin
busiga Cheva från Finland.

Gott om Mopar muskelbilar i denna region!

USA-BILAR PÅ GLID!

Göran Sjödahl är en imponerande eldsjäl i Camaro-klubben. Man valde att
fira klubbens 35-årsjubileum OCH Camarons 50-årsjubileum i Lidköping.
Grattis till en snygg show med många
fina bilar! Bland annat från Ryssland!
Club Corvette Sweden har varit en stabil
gäst på Big Meet i många år. Flytten till
Lidköping gav en extra ”boost”! Vi träffade många trogna eldsjälar på klubbparkeringen och som vanligt var det mycket
hög klass på bilarna. Corvette klubben
håller verkligen ”lågan” brinnande!

Classic Mustang Club
blev ännu en gång
största klubb på Power
Big Meet. En god tradition! Klubbens ”Grand
Old Man” Tord Jönsson
var på plats i Lidköping
och fick gott understöd
av många lokala Mustangentusiaster. I ”fållan” såg vi Mussar från
stora delar av Europa.
Bara att gratulera klubben till ännu ett framgångsrikt Big Meet!

Mats Ola Larsson var bara 21 år gammal när han vann
Best in Show med den gröna -59 Cadillacen 1978! Bilen
ägs sedan många år av Krister Fernevald. Lika fin idag!

Lars Johansson från Alingsås kom i sin fräna -34 Ford
rod. Visade upp bilder han
tog i Anderstorp 1978!

Bengt ”Ämnet” Andersson firade 40:e Big
Meet besöket i sin fina -58 Bonneville cab!

Torn Jönsson kom i ”silver”: -66 Mustang
Fastbacken som han ägt i 40 år!
Keith Eliasson gillar full size och
körde sin Eldorado cab till Lidköping!

Den allra första Power-träffen
arrangerades på grusplan utanför racerbanan i Anderstorp Småland i mitten av
juni 1978. Av dom cirka 400 som kom till
”premiärträffen” har 10 personer hängt
med hela vägen till 40-årsjubileumet.
Perfekt närvaro med andra ord. För övrigt samma 10 entusiaster som kom till
Power Big Meet nummer 20 och nummer 30! Fantastiskt att samtliga kunde
komma även till Lidköping i juli. Oddsen

för detta är faktiskt inte så stora!
Från vänster på bilden;
Tord Jönsson från Eslöv som
startade Classic Mustang Club och har
samarbetat med Kjelle P. i 40 år. En riktig trotjänare!
Bengt ”Ämnet” Andersson från
Ystad är stor Pontiac entusiast. Körde 56 Pontiac Laurentian cab till Big Meet
bortåt 30 gånger men valde i år att åka 58 Bonneville cab.

Leif Gustafsson från Smålands
stenar är bror med Ingemars USA-bilar
som var medarrangör vid Power Meet
premiären. Leif har varit säljare på marknaden otaliga gånger.
Johnny Sturesson från Örkelljunga är en evig entusiast med stort
hjärta för USA-bilar. Har besökt samtliga
Big Meet.
Keith Eliasson/Vislanda var med
om att grunda American Car Club Swe-

den 1988 men har haft stort USA-bils intresse sen barnsben. Jobbade som fastighetsskötare då men senare på
Bilsport/MC försäkringar i många år.
Vanja och Henning Stålhammar
från Hammenhög började i USA-bilssvängen tidigt. Köpte första bilen: en -59
Impala cab i Tyskland för 1000 kronor!
Bengt Davidsson/Vargön jobbade som elektriker innan övertog firman US Trading på 80-talet. Bengt har

ägt otaliga USA-bilar. Förkärlek för
custom och Cadillac full size!.
Mats Ola ”Lången” Larsson/
Göteborg köpte en -70 Camaro Z28 som
18-åring. Vann Best in Show på allra
första Power-träffen med en -59 Cadillac! Lången är en legend med stort
hjärta och otrolig energi!
Lars Johansson/Alingsås har
bred bilsmak och har provat lite av varje.
På senare år åker han helst i sin skärm-

lösa Ford -34 med Cheva big block
motor!
Det finns faktiskt minst ytterligare
en person som besökt alla Big Meet. Har
dock själva valt att vara anonyma.
Givetvis har Kjelle o Bibi Gustafson som arrangörer varit med på samtliga Big Meet! Men det räknas liksom
inte! Stort tack till alla entusiaster som
besökt över 35 Power Big Meet. Här
handlar det om över 100 personer!

Jocke Cedergren dominerade Hot Rod
klassen med sin nya -32 Ford Roadster

Kim Laustsen från Danmark
fick pris för sin -72 Skylark.

Lasse Wigh
vann Street
Machine i
stor stil!

Jörgen Emanuelsson fick pris för
sin -55 Cheva med 572” motor.
Tornjörn Anderssons Pace
Car Camaro vann 64-73 cab

Vi tog i extra
med prisbordet i år!

Ytterst kapabla domare på Big Meet! Bra jobbat!

Jimmy Johansson är en ung man
med talang! Vann 55-63 HT med sin
nyrenovrade -59 Custom Royal

Ovan: Lidköpings stads pris
delades ut av bilintresserade
kommunalråd. Gick till Sivert
Jonssons -59 Dodge Coronet.

Dan-Ove Alm vann
Customklassen med sin -49
Buick Sedanette.

Magnus Axelsson är en galen man
med en galen bil! Vann New Classic!

Christer Malm och hans extremfina -60
Eldorado fick ett Best Cruising pris!!

Thomas Karlsson tog hem Best in Show med sin Olds 98 cab!

Hot Rod

1955-63 Hard Top

1. Jocke Cedergren, Malmby,
Ford -32 Dearborn, 47++ p
2. Sven Billred, Vetlanda,
Cheva -27, 45+ p
3. Niels Kjaer, Randers /DK,
Chevy -37, 35+ p

1. Jimmy Johansson, Vara,
Dodge Custom Royal -59, 36+ p
2. Mikael Sahlbring, Uddevalla,
Chevrolet Impala -59, 33 p
3. Therese Preuss, Kragen /NO,
Austin Metropolitan -57, 25 p

Custom
Olof Grönkvist fick 3:e pris i Europé med en engelsk -52 Riley.

1. Dan-Owe Alm, Torslanda,
Buick Super -49 Sedanette, 39 p
2. Anders Toft, Mern /DK,
Pontiac Starchief -54, 38 p
3. Per Åke Larsson, Göteborg,
Pontiac -48 Silver Streak, 26 p

Street Machine
1. Lasse Wigh, Vetlanda,
Chevrolet Bel Air -55, 45++ p
2. Mats Wallin, Huskvarna,
Chevrolet Bel Air -55, 38 p
3. Jörgen Emanuelsson, Motala,
Chevrolet Bel Air -55, 37++ p

Pickup & Jeep
Therese Preuss från Norge fick 3:e pris i HT
klassen med en -57 Austin Metropolitan.

1. Tomas Magdesjö, Ljungsbro,
Chevrolet (Wettan II) -55/2016, 34 p
2. Marco Duivenvoorde,
Lisse /NL, -55 Apache 3100, 25 p
3. Jens Müller, Teuchern /DE,
Ford F650, 24 p

Europébil
1. Geir Heskja, Føresfjorden /NO,
Volvo 142 -70, 29 p
2. Olof Grönkvist, Åkarp,
Riley -52, 27 p
3. Bengt Karlsson, Vinninga,
Volvo 142 de Luxe -72, 26 p

Classic (1954 o äldre)

Per-Åke Larsson fick 3:e pris i
custom med sin -48 Pontiac.

1. Kjell Svensson, Lidköping,
Cadillac Serie 62 cab -48, 34+ p
2. Martin Windjuul, Kalundborg /DK,
Oldsmobile Fiesta -53, 33 p
3. Bernt Svensson, Lidköping,
Cadillac Serie 62 kupé -46, 28+ p

Mikael Sahlbring fick 2:a pris i HT för sin -59 Impala Terass.

Bröderna Svensson fick flera priser
för sina Cadillacs från 40-talet.

Gunnar Erikssons -71 Cuda
cab blev 2:a i 64-73 cab.

1955-63 Cabriolet
1. Tomas Karlsson, Lyrestad,
Oldsmobile 98 -58, 48++ p
2. Peter Andrén, Lidköping,
Chrysler 300 E -59, 44 p
3. Arne Nilsson, Torsby,
Dodge Regal Lancer -58, 43+ p

1964-73 Hard Top
1. Joakim Ringby, Töcksfors,
Dodge Charger R/T -69, 45++ p
2. Johan Lindvall, Varnhem,
Ford Mustang Mach 1 -71, 45 p
3. Kim Laustsen, Slangerup /DK,
Buick Skylark -72, 34 p

1964-73 Cabriolet
1. Torbjörn Andersson, Forserum,
Camaro -69 Pace Car RS/SS, 38+ p
2.Gunnar Eriksson, Harestad,
Plymouth Barracuda -71, 35 p
3.Joachim Ronacher, Österrike,
Ford Torino GT cab, 28 p

New Classic (1974 o nyare)
1. Magnus Axelsson, Äspered,
Mustang GT350 Super Snake -16, 37 p
2. Göran Sjödahl, Västerås,
Camaro SS 35th anniversary -02, 35 p
3. Roy Lindhe, Vinslöv,
Ford Mustang Cobra -96, 32++ p

Best in Show
Tomas Karlsson, Lyrestad,
Oldsmobile 98 -58

City of Lidköping Award
Sivert Jonsson, Falköping,
Dodge Coronet cab -59

Andra pris i 55-63 cab gick till
familjen Andréns -59 300E cab

Martin Windhjuuls -53 Fiesta
cab kom 2:a i Classic.

ACCS medlemsnummer
111! Tack Anette Welander från Upphärad för att
du är en del av vår stora
”entusiastfamilj” sedan
många år! Anette visade
stolt upp sitt medlemskort på årets Big Meet!

Eftersom Hovbyfältet utanför Lidköping är enormt stort tog vi beslutet att
testa ”Nostalgicamping” enbart för
USA-bilar plus husvagn. Vi begrän-

RAGGARBRÖLLOPP!
För första gången hade vi ”Raggarbröllopp” inne på träffområdet under fredagen. 5 par vigdes av präster från lokala Sävare församling. Stort grattis till er alla! Samtliga par kom
glidande i USA-bilar - och så ska det väl va på Big Meet!

sade antalet ekipage till ett 40-tal.
Campen låg inne på träffområdet som
var bevakat nattetid. Tillgång till
dusch fanns. Trevlig samvaro ingick!

