
Resan till Italien med Laikaklubben 2018-04-29 tom 2018-05-17 
Vi startade vår resa med att först under helgen 2018-04-27 tom 2018-04-29 med att åka till Ullared. 
Där samlades vi under fredagen och på kvällen var det information om helgen av ordförande Uno 
Persson. Sedan var det Hamburgare med sallad. Det blev också dans då den populära orkestern 
spelade upp.                                                                                                                                                                                                       
På lördagen var det en annorlunda frågerunda samt info om vår kommande resa till Italien. Årsmötet 
hölls i god ordning. På kvällen underhöll vår eminente lokala klubb artist. Mycket prat och glada 
skratt. Det bjöds på kallskuret med sallad.                                                                                                                                             
På söndagen skiljdes vi från de som inte skulle med till Italien allt medan vi tog våra bilar och åkte ner 
till Trelleborg för att övernatta där. Några på ställplatsen utanför terminalen samt några på 
campingen i Trelleborg. 

Måndagen 2018-04-30. 

Steg upp 05.45. Kl. 06.10 körde vi från vår ställplats,  till färjeterminalen. Där körde vi in och försökte 
få med alla bilar som vi hade på den gemensamma biljetten, som skulle ta oss till Sassnitz. Vi fick 
gemensam frukost på färjan vilket var bra eftersom vi hade vaknat så tidigt. Efter fyra och en halv 
timmas färd på ett litet blåsigt hav, körde vi alla av i Sassnitz. När vi körde av och i land i Tyskland höll 
man på ett stort vägarbete. Det resulterade att vi var en lång rad av Laikor som körde fel men vad 
gjorde det. Vi vände på en liten vägstump men allt gick bra och nu kan vi bara skratta åt det. Vi körde 
vidare mot Rostock för att senare åka mot Zeestow, Brieslangen camping. Där fick vi alla plats på en 
gräsbeklädd camping och vi njöt av den lilla kvällssol som var. Resan diskuterades och vi var alla 
överens om att hålla ihop i små grupper så att alla kommer fram ordentligt.  

Tisdagen 2018-05-01 

En vacker morgon med strålande sol man med blås. 14 grader. Vi åkte 10.00 från campingen. 
Stannade ett stopp för fika samt att sträck på benen sedan åkte vi till Camping Kratzmühle. 
Campingplatsen ligger i ett idylliskt läge mitt i Bayern. En liten camping där det fanns restaurang samt 
ett teknikmuseum. Det blev en lugn kväll eftersom det var lite kyligt ute men vi stod ut och gjorde allt 
för att hålla värmen. En del hade en stor sångafton och hade övning. 

Onsdagen 2018-05-02 

Lugn morgon eftersom vi skulle stanna här hela dagen. Vi cyklade in till Beilgries. Det var den  
närmaste lilla by. En del promenarede runt sjön och en del promenerade till byn. Det var en by där vi 
såg lite gamla hus och naturligtvis stötte vi på några Laikianer som hade promenerat. Beilngries stad 
låg mitt i Altmühltal Nature Park och direkt vid Main-Donau Canal. I den gamla historiska staden 
fanns medeltida torn och barockbyggnader. På kvällen gick vi till restaurangen på campingen som 
serverade oss pizza samt snitzel. Tillbaka till våra bilar där vi sedan slängde oss i säng för att vara 

utvilade imorgon  . 

Torsdagen 2018-05-03 



Körde från Kratzmühle i strålande sol 08.50. Vi skulle köra till Lago di Levico en resa på fem timmar. 
Trafik och stopp, gjorde att det tog oss nio och en halv timma. När vi började närma oss Lago di  
Levico blev det svartare och svartare på himlen. Sedan öppnade himlen sig med åska och regn. Lake 
Levico är en sjö i Trentino. Sjön har erhållit den prestigefyllda internationella Blå Flaggpriset för det 
klara vattnet och den fina stranden. På kvällen trotsade vi vädret igen och satt ute och åt nykokt färsk 
sparris. Mat är ju en del av resan och de var så gott. Vi tyckte att vår resa tagit tid och vi var framme 
vid 19-tiden. Det fanns de som inte kom förrän vid 23 tiden. Det blev en lång dag för några. 

Fredagen 2018-05-04 

Efter den långa resan dagen innan var det skönatt ha fått sova ut,nu kunde vi se vad denna Camping 
hade att erbjuda.Det var hög standard på toaletter o duschar,lite långt för oss som fått platser lite 
lång ifrån. Allt var inte öppet då det var tidigt på säsongen. Fiske ,bad ,promenadstigar mm fanns att 
tillgå,slingan runt den vackra sjön,  8km tog ca 2 timmar,vilket några tappra tog tillfället att göra.Det 
var lite slipprigt efter regnet. Vattnet höll ca 16 grader,så bada gjorde några. Handling o promenader 
till den vackra byn(staden),var ett måste  då vi skulle vidare o ville fylla på vårt matförråd. Sist 
meninte minst,resaurangen som hade mycket att välja på. Flertalet prövade matsedeln,vilket inte var 
fögäves,då det smakade väldigt bra. 

 

Lördagen 2018-05-05 

Vädret var med oss idag. Promenader till Byn Trentino Alto Adigo  och en fika ,eller bara promenera 
var ett måste. Folket satt på sina cafeer och myste,man kunde besöka kyrkan ,parker,mm. Och inte 
minst se den vackra utsikten over sjön.På eftermiddagen blev det en spontan samling med sång. 
Reidar var allsångsledare och vi satt i ring och sjöng ur vårt sånghäfte,mycket trevligt. Vi förberedde 
oss för nästa och  sista etappen på vår gemensamma resa för målet  

Söndagen 2018-05-06 

Så var det då dags att åka till nästa camping. Det blev Semifonte val di Elsa. Detta var en s.k. 
terasscamping och den låg i en dal. Men eftersom hela Toscana består av dalar så var det inget 
konstigt. Byn Colle Val di Elsa går in genom den gamla och monumentala bergskedjan, Porta Nova 
och i den långa och smala vägen visas en sekvens av 1600- och 1700-talets rådhus. Palazzo 
Campagna, den äldsta delen av Colle. Här fanns det de som sjöng för den lokala bagaren och fick som 
belöning nybakad biscotti. Byn kännetecknas av smala gator och hus. En promenad på kvällen var 
magisk i den gamla byn och utsikten över Toscanas dalar var inte heller helt fel. 

Måndagen 2018-05-07 

En lugn start på dagen innebar en promenad till byn. Där tittade vi på byn i dagsljus. Solen lyste 
vackert. Vi stannade till vid ett torg där vi mötte andra Laikianer där vi satt en stund och pratade. På 
em. kl. 16.00 gick bussen till Laikas fabrik. Nu skulle vi ju få se den nya fabriken som var 
huvudattraktionen på resan. Det tog 1½ timme att köra till fabriken för chauffören körde fel. När vi 
kom, försenade till fabriken, fick vi en kort presentation av Laika. Ingen mikrofon i denna stora lokal, 



så det var svårt att höra vad budskapet var. Sedan blev vi guidade, på engelska, genom fabriken.  Det 
var de som fick guider vars engelska var dålig så det var svårt att förstå. Höjdpunkten på resan blev 
bottennappet på resan. På kvällen samlades vi alla vid långbord på campingen. Där bjöds vi på pizza 
samt att vi alla fick en gåva från  Hymergruppen. Det blev en trevlig kväll tillsammans med alla goa 
Laikamedlemmar. 

Tisdag 2018-05-08 

Denna dag åter en promenad till den lilla byn. Vi tog en lång promenad och vi var alla överens om att 
Toscana är ett kuperat landskap. Byn låg i dalar och gatorna gick upp å ner. Vi stannade åter till vid 
det vackra lilla torget. Strålande sol även idag. Klockan 16.00 skulle bussen gå till Terreno. Där skulle 
det bli vinprovning med mat. Familjen Ruhne från Sverige hade1988 köpt en vingård i Italien. Det var 
det som var starten på deras liv och numera är de också ägare till The vinery hotel i Stockholm. Där 
kan man bo gott, äta gott samt dricka gott under sin vistelse i Stockholm. Vi fick en fantastisk 
presentation  av vingården allt ifrån hur det hela startade, deras vin och att de nu hade vunnit pris för 
bästa vin i Stockholm. Vi fick gå igenom hela vingården och sedan blev vi serverade vin som vi fick 
prova samt därefter mat med Laika vin. Det vinet görs ju på den gården och vi i Lakaklubben, är alla 
så stolta att vi har fått vara med och prova fram det. Under tiden vi satt och åt regnade det och åskan 
gick. Efter allt detta tog bussen oss hem till campingen. Ett spännande avslut på dagen. 

Onsdag 2018-05-09 

Idag skiljs våra vägar. Vi sa hejdå till alla. Vi var några som skulle åka vidare i Toscana men det var en 
del som skulle åka hem. Vi kunde alla konstatera att vi hade haft en härlig resa. Vädrets makter var 
inte med oss men det var helt okej. Vi tackar alla som var med och hoppas att vi kan ses under 
sommaren. För visst har vi det bra i Laikaklubben! 

 

 

 

 

 

 

 

 


