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LUFTGEVÆR: Lørdag kunne barna skyte med luftgevær og siktet mot en haug fargerike ballonger i skogen. (Alle foto: Marianne Bergseth)

Nyter campinglivets gleder
I helgen var det høsttreff på Hauk, for alle
medlemmer av Norsk
Caravan Club, med en
rekke aktiviteter for
store og små.
Marianne Bergseth
marianne@sva.no

– Jeg har skutt med luftgevær
mange ganger før. Det er veldig
gøy, forteller Daniel Jørgensen
(7).

Sommervær
Lørdag kunne de minste få skyte
på ballonger i skogen med luftgevær, i tillegg til å delta på mel-

kespann- og hesteskokasting.
Senere på dagen ble det både
barnebingo og bålkos i gapahuken.
Høsttreffet skapte mer liv enn
vanlig på campingplassen og
mens de minste holdt på med sitt
kunne de voksne lade opp til karaokekveld, badstuekos og XOkasting med en kald pils i sola.
Vera Nowbuth Thoresen, Per
Erik Thoresen og datteren Julia
(10) tok med campingvogna til
Hauk for fem år siden og siden
har den stått der.
– Vi kommer hit så og si hver
eneste helg, hele året. Det som er
så ﬁnt med campinglivet er at det
er sosialt, men du har også muligheten til å trekke deg tilbake
om du ønsker fred og ro. Ungene
ﬂyr rundt og leker som de vil i

trygge omgivelser og har det helt
topp, forteller Vera og Per Erik.

Fullt hus

20-kroninger mot en cognacﬂaske. Den som kommer nærmest
vinner ﬂaska. Pengene går til

plassen og i fjor samlet vi inn
3700 kroner, forteller Vera Nowbuth Thoresen.

Fredag etter innkjøring og innsjekking var det nærmest fullt på
Hauk. I tillegg til 33 faste vogner
og hytter, var det mange nye besøkende som hadde tatt turen for
den årlige begivenheten.
– Vi følger med på det som skjer
rundt omkring og har vi anledning så hiver vi oss rundt og kjører avgårde. Vi kom fredag og
drar tilbake på søndag, fortalte
den lystige gjengen fra Norsk
Caravan Club, avdeling Nordkapp.
Senere på kvelden ble det arrangert felles middag, karaoke
og XO-kasting.
– XO-kasting går ut på å kaste

PÅ BESØK: Gjengen fra Norsk Caravan Club, avdeling Nordkapp, koste seg i solen med grillmat og gode
venner.

FEM ÅR: Vera Nowbuth Thoresen, Per Erik Thoresen og datteren Julia Thoresen (10) tar turen til Hauk så ofte de kan.

