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Torsdagen,dagen före själva träffen, samlades styrelse och arbetsgrupp för att förbereda den 

kommande träffen. I arbetsgruppen hade vi fått en stand in , för Ingmar Kok,ingen mindre än 

Hans Lundblad ,med fru Gunilla. Johnny o Bent tog hand om inkörningen första passet , och 

Janne o Hans skulle lösa av. Tältet skulle resas och med lite hjälp av material ansvarig Lisbeth 

M löstes det hela. Flaggorna tog Hans o Janne hand om. Kjell, Hans o Janne ordnade så pilar 

o vägvisning kom upp.  

Poängpromenaden som Lisbeth  M gjort, skulle förberedas med frågor o band. Fredagen 

kom och med den våra kära medlemmar. Inkörning för dem som hade snarkmaskiner fick ta 

el platserna som vi hade. Alla fick varsin svampkorg som skulle användas till en tävling.  När 

alla kommit på plats kunde  poängpromenad o svampplockning  börja.Till poängpromenaden 

var det var siffror och ord som skulle  lösas. Inga  mobiler fick användas vid promenaden.  

Våfflor, grädde o sylt samt kaffe serverades på fredagen av Lisbeth M, assisterad av Gunilla L, 

och dessa gick åt som smör i solsken. Senare på kvällen serverades en pastabuffe med sallad, 

sång o bingo stod också på programmet. Det blev vinst på 1 ,2 rader och full bricka.  

Lördagen var upplagd för bedömning av plockade svampar som Irene, tog på sig med fullt 

ansvar. Uno hjälpte henne att dokumentera allt för att senare utse en vinnare. Tre st priser 

på vår svamp tävlingen, första pris gick till Reidar vår trubadur. Kvällens middag bestod av 

grillat  kött och korv, potatisgratäng och  sallad. Lisbeth bjöd på hembakta pajer med 

björnbär/körsbär o vaniljsås  till kaffet. Egen dryck medtogs som vanligt. Musik  av 2 st lokala 

musiker  underhöll ca 2 timmar, sedan prat o samkväm innan kvällen tog slut. 

När söndagsmorgonen vankades  stod regnet som spö i backen. Före frukosten skulle bröd 

inhandlas. Tack till Margaretha som körde oss till Charlottenberg. Frukosten som var dukad 

under altanen var god med kaffe  te och bröd med pålägg. Resultatet på poängpromenaden 

blev siffror 611 och ordet  var ” morokuligen” som var det rätta ordet. Tretton bilar hade alla 

rätt  och det drogs  tre pristagare. Sedan fick alla så bråttom hem, vi tycker är synd  då 

söndagen ingår i träffen 

Vid Pennan 

Annelie o Janne 


