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nej, derimod pink Renault 10 fra 1970

Everton Go Go

-et levn fra de glade tressere

Bunker By Night vender tilbage • Subaru Libero 4WD • Toyota HiLux

Indhold

Side 4 Toyota Hilux har
overlevet i 8 generationer på 50 år

Side 12 Anne river et halvt år ud af
kalenderen for at opleve Europa
i sin Folkevognsbus fra 1966

Søren Døssing Sørensen har overtaget sin Toyota Hilux fra sin onkel og moster, der købte den som ny i
1986 hvor Toyota Hilux pick-up kunne fås både med
almindelig 2-hjulstræk og firehjulstræk. Toyota Hilux
Pick-up var kendt – og er det for så vidt stadig – for
sin styrke, sin fornemme økonomi og enestående
driftssikkerhed.

Det skulle være min livs rejse, som jeg faktisk
havde drømt om siden jeg var 15 år. Jeg ville udleve en drøm om at se Europa fra de små veje i
et adstadigt tempo i en speciel bil, forklarer Anne
Zibrandtsen, der altid havde haft travlt på jobbet
og i privatlivet og bare trængte til at tage en såkaldt slapper og nyde øjeblikket.
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På mange måder er de glade tressere samlet som
et koncentrat og stykket sammen i Everton Go Go.
Kenny Sørensen fra Ribe var én af dem, som kørte
Go Go som ung, og den blev tunet så voldsomt, at
samtlige eger i baghjulet knækkede eller gik løse.
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Elvis Presley kørte i en pink Cadillac, men Bent
i Asaa i Nordjylland nøjes med en pink Renault
10 årgang 1970, men den vækker formentlig lige
så meget opmærksomhed som en pink Cadillac.
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Gammel Triumph TR 4 blev fælles
far-søn delebilsprojekt!

Hjertet slår for Triumph

et
og meg
mere
Dino 246 GT: Et DINO renoveringseventyr

Waldemar Blichfeldts Chevrolet fra
1930. Har været i familiens eje fra. Den
stod gemt bort i en garage i 40 år!
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