
2019 firade Power Vårmarknaden 25 år. Det var dess
utom 10:e gången marknaden hölls i den stora 

Sparbanken Arena i Lidköping. Hela 416 säljplatser
fick plats på det 9000 kvadratmeter stora 
arenagolvet. Plus ett 20-tal uställningsbilar! 

Redan 7,30 på lördagsmorgonen var det 300 meter kö
av köpsugna entusiaster - då öppnade vi dörrarna.

Sen var det full fart i nästan 6 timmar!
Årets jubileumsmarknad slog alla rekord! Bara att

tacka alla er som kom - både säljare och köpare! Att
det blev 16 grader varmt denna tidiga aprillördag gav

Vårmarknaden en extra krydda. Nästan sommar-
känsla! Några dagar senare kom vinterkylan tillbaka! Folkligt och fullsatt i Lidköping!





Vårmarknaden blev premiärturen för många yngre USA-bil-
sentusiaster. Även om vi har synpunkter på uppförandet och
alkoholintaget hos många tonåriga ”entusiaster” (lika med
jävligt förbannade ibland) så är det nog så att andelen totalt
sönderhoppade Impalor med knäckt bakram har minskat. Det
är kanske inte så där jättesmart att sparka sönder en bil som
innan ”misshandeln” kostade flera hundra tusen kronor?
Vakterna utanför Sparbanken Arena har direktiv att inte släppa
i påtagligt nedbusade bilar på parkeringen under marknaden. 
Senare på eftermiddagen är det en annan historia...

Priset för FRÄNASTE BILEN på Vårmarknaden gick till den svarta Im-
pala 59 cabben med airride och stora hjul. Kaxigt bygge i fint skick!

Med tiden blir vi alla äldre - och förhoppningsvis lite smartare.
Varje generation i 1000-tals år har varit störst, bäst och vackrast! Det 
brukar rätta till sig! Med åldern inser man att man inte begriper ett skit!!!

Det nog så att andelen totalt sönderhoppade
Impalor med knäckt bakram har minskat?



OTROLIG UPPSTÄLLNING!



MARKNAD I VÄRLDSKLASS!



Oscarssons Bil från
Mellerud fick priset

för snyggaste
Bilen: en -58 Dodge
Custom Royal cab.

Picke från Lidköping sålde sin
Impala -58 och köpte en -59 Bi-
arritz. Har fräschats till i vinter.

Wernestrand kom med
två glänsande cabbar!

Tvättäkta entusiaster
från Camaro-klubben!

Skibåt med stor Cheva
BB förde ”gött” oväsen!

Chockrod körde MoPar
i år! Godis är gott!

Power projekt ChaCuda förde oväsen!

Classic Mustang Club ställde upp med hela 6
bilar. En verkligt snygg presentation!som blev

uppskattad och som ACCS tackar för!

Hela 5 fina bilar hade Oscarssons  Bil
med sig till Vårmarknaden. Firman
specialiserar sig på  objekt i topp-

klass! Ovan en snygg -58 Impala kup



”TulpanKungen” från Varberg Bengt
Lennartsson  kom i sin vackra -59
Biarritz cab. Det är många som pas-
sar på att träffa kompisar i samband
med Vårmarknaden! Glada gäng!

Tyvärr får ”bara” 5-600 bilar plats på Arenans
parkering. Det kom tusentals USA-bilar till
Vårmarknaden 6 april. Helt otroligt magiskt!

HUR OFTA SER MAN TVÅ LINCOLN 58-60 CABBAR SAMTIDIGT?


