
Rapport från vårträffen 2019 
Helgen den 17 - 19 maj samlades ett digert gäng på Sörfjärdens Camping strax öster om Gnarp i norra 
Hälsingland. Hela campingen blev nybyggd under 2017 så allt var i kanonskick. Tack Richard 
Brännström för förtroendet med huvudnyckel. Efter en lång vinter var det äntligen dags att träffas 
igen. Tänk vad man kan längta till varandra, nu var det en del som anlände redan på onsdagen, så 
ivriga var dom. Själva rullade vi in under torsdag eftermiddag. Äntligen hade värmen börjat komma 
tillbaka efter en längre tids kyla. Detta innebar att middagen intogs med långbord på den asfalterade 
gatan varje gång.  
 
Lördag förmiddag hade våra "lokala värdar" Åsa och Michael Selander samt Jörgen Edman arrangerat 
så att vi fick komma till en guidad tur på Gränsfors Bruk som tillverkar yxor som sedan exporteras 
över hela världen. Efter den lilla bilturen hem till campingen igen tog värdarna tag i korvgrillningen 
som alla deltagarna fick till lunch. Efter lite stödvila var det dags att bege sig till eftermiddagsfikat 
som föregick årsmötet.  
 
Till årsmötesordförande valdes Curt Berg som på ett fenomenalt sätt genomförde mötet under 10 
minuter. Valberedningens alla förslag till ledamöter klubbades igenom utan protester. Därefter 
berättade undertecknad lite om klubbens bakgrund, ekonomi och framtid. 
 
Därefter vidtog lottdragningen till det dignande prisbordet som hade ett vinstvärde på ungefär 7 000 
kronor! Som vanligt vid sådana här tillställningar vinner några massor av priser medan andra blir helt 
utan. Vad nu det kan det bero på kan man undra. Hur som, så var det snart dags att tända grillarna 
igen. Den här gången kom Pelle i tid till middagen också eftersom det inte fanns färska sparris på 
menyn, den var visst svårgrillad dagen innan! Nåja, mätta och belåtna minglades det runt bordet 
under kvällen tills kylan tog överhanden och det var dags att tänka på John Blund. 
 
Söndag förmiddag, uppbrottets dag. Känns inte skönt att börja riva och packa ihop alla pinaler som 
hunnit spridas ut på campingen. Men med mörka moln i fjärran så blev det lite brått att få in allt. 
Men med lite tur så hann alla precis innan de första regnstänken började falla. En sista samling innan 
avfärden där vi fick kaffe med kanelbulle så vi kunde tacka av varandra för ett härligt samkväm. 
 
Vi ses i Tällberg 30/8 - 1/9 nästa gång. 
Arne Classon. 
 

 
Jörgen, Michael och Åsa grillar korv till lunch. 
 



 
Gänget samlat på yxfabriken innan guidningen. 
 

 
En av middagskvällarna som dukades upp på Main Street 87 - 102. 


