Redaktøren takker for dette innlegget fra Helge Vabø og Vigdis Driveklepp fra høsttreffet vi
hadde på Strömstads Camping 31/8 til 2/9:

Koselig høsttreff i Strömstad
Tanken på at høsten allerede har kommet er litt vemodig. Mørke kvelder,
kalde netter, men forhåpentligvis klare dager står foran oss. Vel, vemod
var vel ikke akkurat det som preget de noe over 50 enhetene som møtte
frem i Strömstad i strålende sol og sommertemperatur. Det ble hilst på
gamle og nye campingvenner. Vogner og biler ble ”trykket sammen” så tett
som det var mulig innenfor lovlige grenser, og naboer slo seg sammen
rundt bordene med kaffe og annet godt drikke.
Fredagskvelden var det duket for sosialt samvær i partyteltet, som var satt opp for
sikkerhets skyld. Odd Karlsen fra Sarpsborg var hyret inn for å synge og underholde
oss! Kjempekoselig! Mange benyttet anledningen til å svinge seg i grusen – så
skoene jevnlig måtte tømmes for småstein!
Det fine været fortsatte på lørdag. Da var det mulig å bli med til lunsj på ”Rökeriet”
inne i byen. For en rimelig penge kunne man nyte varmrøkt laks med tilbehør og
kaffe med kake til dessert. Det var mange som benyttet seg av dette tilbudet, og
resten av oss nøt formiddagen og solen på treffplassen. Jeg har inntrykk av at begge
gruppene var fornøyd med valget sitt.
På ettermiddagen samlet de fleste seg til hesteskokasting. Stemningen og innsatsen
var upåklagelig! Kommentarene fra sidelinjen var selvfølgelig bare ment som
oppmuntring til de som kastet - selv om de av og til kunne tolkes som forsøk på og
psyke ut motstanderne :-) Men det mente vel ikke Cristian eller Unni i det hele tatt...!
Lørdagskvelden var vi igjen samlet i partyteltet. Da var det hele fem personer som
dro fram trekkspillet og underholdt oss! Alle tiders tiltak! Noen ark med allsanger
dukket etter hvert opp også, så noen av oss fikk testet stemmeprakten!
Tippetrimmen på søndag formiddag var både lang og fin. Spørsmålene var varierte
og passet for noen og enhver. Av og til kunne jeg ønsket meg en mobil hvor jeg
kunne sjekket litt på nettet, men siden det vel er litt juks, så er det kanskje like bra
at jeg ikke har det! Målet er vel å ruske litt opp i allmennkunnskapene, ikke
nødvendigvis å vinne. Hyggelig tur var det uansett.
Som vanlig var det loddsalg under treffet, og alle må ha hatt mye småpenger med
seg for det kom faktisk inn rundt 7000 kr! Kaffebord med loddtrekning og
premieutdeling fant sted når tippetrimmen var vel i havn. Trekkspillgjengen fikk også
en påskjønnelse for innsatsen. Det synes jeg var en hyggelig gest av klubben. At vi
også vant en flaske vin dempet ikke inntrykket av et vellykket treff! En stor takk til
treffverter og arrangementskomiteen som nok en gang gjennomførte et vellykket
treff.
Vigdis og Helge

