En mera underbar sommardag än
den vi upplevde på AmericaFesten i
Nossbro 2016 kan man knappast
önska sig! Sol, blå himmel och otroligt många besökare:
Bättre än så kan det inte bli!
Träffområdet mitt inne i Nossebro är stort och sväljer lätt över 3.000 entusiastfordon. Tack vare 5 filer in
på träffen är köerna minimala! Nossebro Motorklubb
ställer upp pigga och glada redan vid 6 på lördagsmorgonen och sedan flyter det fint under AmericaFesten som alltid avslutas med en rökig burn-outtävling.
Ifjol vart den dessutom större och rökigare än någonsin tidigare! Gummiröken låg tät i hela regionen!
Power AmericaFesten är en oas för hela USAbilskulturen med en 30-årig tradition i Västergötland.
Originalet kan man säga!
Lördagen 3 juni är det dax igeni Nossebro! Värt en
längre resa för att ”reka” inför Power Big Meet 6-8 juli.
Skaraborg är ett fantastiskt turistområde: nära till
Skara Sommarland, otroliga Läckö Slott och oändligt
många sevärdheter mellan Vänern och Vättern!

Allt från finlir till ”junkyard dogs” - bortåt
100 gamla godingar på AmericaFesten ifjol

USA-muskler är stort i Västergötland.
Småland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Närke AmericaFestens huvudsakliga upptagningsområde.
Ifjol var vädret helt perfekt - sol och blå himmel. Självklart dök det upp kraftfullt amerikanskt järn i Nossebro
- definitivt fler än någonsin tidigare! Corvette, Mustang
och Camaro-klubbarna hade välfylda parkeringar. Välkomna tillbaka ltill Nossebro lördagen 3 juni 2017!

EMMAS FINA CHARGER!
19-åriga Emma Gustafsson från Kärna (nära Kungälv)
vann 64-73 hard top klassen med sin 1970 Dodge
Charger R/T 440” Six Pack, 4-pet manuell plus Dana 60
bakaxel. Matching numbers och renoverad av far och
dotter under 4 år. Emma har själv gjort en stor del av
grovjobbet! Chargern är i ett fantastiskt originalskick
målad i Dark Green metallic. 1970 tillverkades strax
över 10.000 Charger R/T och denna måste vara en av
de finaste som finns kvar! Bra jobbat!

Kjell Persson från Lidköping
(ACCS#8729) köpte sin 1971 Charger
R/T med 440” Magnum motor redan
1978!! Premiärturen efter fullbordad originalrenovering - 38 år senare - gick till
Power AmericaFesten i Nossebro! En
matching numbers Charger deluxe!

Dodge Charger (B-body) tillverkade
mellan 1968 och 1970 har länge varit favoriter bland MoPar-entusiaster. När
Kjell Persson från Lidköping köpte sin
1971 Charger hösten 1978 var det
många (inklusive Kjells föräldrar..) som
undrade över valet av bil.. Av olika anledning! Då var Kjell bara 20 år gammal!
1971 var visserligen sista året för
muskulösa V8:or. I det här fallet en äkta
440” Magnummotor på 375 hästar. Men
-71 Charger var ändå lite av en ”udda
fågel” på grund av sin nya rundare karossform. Dodge tillverkade 3118 exemplar av Charger R/T modellen 1971 - en

mycket blygsam siffra jämförd med tidigare år.
Muskelbilarna ”mötte sin död” i USA
på grund av nya avgasregler och extremt höga försäkringspremier! Men
svenska uppköpare stod redo och handlade ”värstingbilar” med stora motorer
för nästan ingenting!

Importerad bara 4 år gammal..
Bilen hade importerats 1975 (bara 4
år gammal!) under den första stora importvågen från USA och hamnade då
hos en ägare i Mariestad. 3 år senare
fann Chargern en ny ägare i Mariestad
men där stannade den bara i 3 månader.
Kjell Persson blev alltså 3:e ägaren i
Sverige och 39 år senare finns R/T:n
fortfarande kvar i hans ägo. Prata om en
kärlek som består!
- Chargern var visserligen bara 7 år
gammal vid köpet 1978 men den hade
levt ett hårt liv! Omlackerad efter en
krock och lite sliten. Men det var en äkta
R/T (en av styvt 2.700 gjorda med Torque-Flite automatlåda) med original 440”
Magnummotor - visserligen ingen SixPack bil - och jag gillade den. Den blev
min bruksbil sommartid och lite senare på 80-talet - körde jag bracketracing
med Dodgen. Då med portade topplock,
vassare insug och en stor Holley 850
förgasare. Huven byttes ut mot en plasthuv med stort luftscoop.
Efter det blev Chargern stående i
nästan 30 år medan Kjell ägnade fritiden

Chargern blev
stående i nästan
30 år medan Kjell
ägnade fritiden åt
andra hobbybilar.
åt andra hobbybilar. Bland annat en -65
Corvette cab och en -64 Impala SS.

Nyväckt intresse
- Men för några år sedan fick jag ny
inspiration och beslöt mig för att återställa Chargern till bästa möjliga originalskick. Inte så lätt eftersom delar till en
sjuttioetta är betydligt svårare att hitta än
till 68-70 års modeller.
Ifjol - nästan 38 år efter köpet kunde Kjell rulla in på Power AmericaFest i Nossebro med sin fina Dodge.

Motorn är nu helt 440” Magnum original
och motorrummet i nyskick. Inredningen
är bara delvis förnyad - helt enkelt därför
att den var i bra skick. Stötfångarna är
inte ens omkromade!
Givetvis väckte den röda Chargern färgen heter Bright Red - stor uppmärksamhet. Vilket den var värd!
En närmast otrolig historia tycker
vi: att behålla en bil han köpte som 20
åring och komma ut med Chargern i
kanonskick som 58-åring! Hör inte
precis till vanligheterna kan vi lova!

Vi slår tillbaka när politiker och byråkrater
sätter krokben för entusiaster. Och vi har gjort
det sedan 1988 - med stor framgång! Stå inte
utanför passiv - visa att även du bryr dig om
vår framtid. ”Skriv på!” www.americar.org.
Eller ring ACCS 040-94 08 95 och bli medlem!

Grundat av entusiaster
för entusiaster 1988!

Ett vackrare träffområde än det i
Nossebro är svårt att hitta! En liten
sjö i norr och ån Nossan i öster!

Resultat Power America Fest 2016
Hot Rod
1. Benny Carlsson, Munkedal
Ford -32 Roadster, 39 p
2. Hans-Erik Fransson, Lysekil
Ford -36 cab, 38 p
3. Tommy Wall, Gråbo
Ford -35, 37 p
Custom
1. Dan-Owe Alm, Torslanda
Buick Super Sedanette -49, 39 p
2. Anders Bergström, Spekeröd
Ford Fairlane, -56, 23 p
Street Machine
1. Anders Tångklev, Uddevalla
Chevrolet Bel Air -55, 42 p
2. Stefan Svensson, Lundsbrunn
Chevrolet Bel Air -57, 37 p
3. Johan Brün, Nässjö
Chevrolet Chevelle -71, 34 p
Pickup & Jeep
1. Jørn Lettenstrøm, Tistedal /NO
Ford Pickup -41, 41+ p
2. Lasse Stål, Kärna
Ford Delivery -40, 28 p
Europébil
1. Jonathan Löf, Vara
Volvo 142 -70, 34 p
2. Sune o Lillian Pettersson, Grimstorp
Ford Zephyr Mark II, 28 p
3. Tobias Landin, Bollebygd
Citroën C6 -28, 18 p
Classic (före 1955)
1. Dag Sandnes, Drøbak /NO
Chevrolet Bel Air -53, 36 p
2. Per Åke "Fido" Larsson, Kållered
Pontiac -48, 27 p
3. Janne Nielsen, Henån
Cadillac -53 kupé, 26 p
1955-63 Hard Top
1. Tomas Karlsson, Lyrestad
Oldsmobile 98 -58, 45+ p
2. Mikael Sahlbring, Uddevalla
Chevrolet -59, 41 p
3. Jan-Åke Rundkvist, Ucklum
Impala -58 Sport Coupe, 29 p
1955-63 Cabriolet
1. Bengt Lennartsson, Väröbacka
Cadillac Eldorado Biarritz -59, 49+ p
2. Bo Karlsson, Ed
Dodge Custom Royal -57, 44 p
3. Roine Nilsson, Anderstorp
Monarch Richelieu -56, 40 p
1964-73 Hard Top
1. Emma Gustafsson, Kärna
Dodge Charger -70, 38 p
1964-73 Cabriolet
1. Börje Karlsson, Vårgårda
Cadillac de Ville -70, 36 p

En våldsamt eldande Johan
Brün vann burn-outtävlingen
med sin kompressormatade 71 Chevelle big block. 15 bilar
ställde upp - röken låg tät
över Nossebro!

New Classic (1974 o nyare)
1. Jan Askåsen, Borås
Cadillac Eldorado cab -84, 39 p
2. Lars Andersson, Sandhult
Ford Mustang Shelby GT500 -14, 32 p
3. Kenneth Sahlberg, Skövde
Corvette C5 cab -04, 31 p
Best in Show
Bengt Lennartsson - 1959 Cad Biarritz
Burnout-tävlingen
1. Johan Brün, Chevelle -71
2. Kimmo Isovatjus, Volvo 744 -88
3. Dennis Lindberg, Volvo -97

Lördagen 3 juni
Över 3000 fordon 2016! Stor marknad 8-15!
Utställning och marknad - gratis säljplatser!
STORA KLUBBPARKERINGAR!

Gäller ej Mat o dryck!

Välkomna! Nossebro MK, ACCS & POWER MEET

Marknaden på
AmericaFesten är
alltid fullmatad.
Gratis säljplatser
lockar ut många
garagerensare.
Och det är väl så
det ska va på en
bra marknad!
Västergötland är
en enormt stark
region när det
gäller USA-bilar!
Så har det varit i
över 60 år!

