
Referat av höstträffen 27-29 augusti 2010 
 
 

Årets höstträff var förlagd till Isabergs fritidsby utanför Hestra i Småland. Fredagskvällen 
bjöd traditionsenligt på korvgrillning vid den närliggande Algustorpasjön. Modige Philip 
badade i det iskalla vattnet. 
 
Vid halv tiotiden på lördagen bar det iväg på dagens första etapp. Den gick till motorbanan i 
Anderstorp. Där fick vi en föreläsning om banans historia, om deras framtidsplaner och en del 
om deras tråkiga trassel med grannar som klagar på bullernivåerna. Trots en tyst helg fick vi 
avsluta med två till tre varv runt banan. Jättekul och svårt att lägga band på sig :-). Några av 
oss hade dock svårt att veta var vi skulle åka av banan, så någon fick lotshjälp ut och någon 
hittade andra kreativa lösningar på att ta sig därifrån.  
 
Nästa anhalt var Bråarpssjön där vi åt den lunch som var medpackad i Annikas bil. Lunchen 
bestod av en underbart god potatissallad som Lotta gjort och kassler. Receptet på 
potatissalladen efterlyses i recepthörnan.  
 
Därefter bar det vidare till High Chaparral. Vi kom precis i tid till en av eftermiddagens 
westernshower. Tyvärr är sonen skotträdd så han och jag (Pernilla) var tvungna att gå 
därifrån. Showen avslutades med att de visade hur några stunts gick till.  
 
Vid tretiden styrdes kosan tillbaka till Isaberg där det stundade bagageluckeloppis. 
Åtminstone några saker bytte ägare. Efter en stunds vila var det dags för tipspromenad och 
efterföljande årsmöte.  
 
Kvällens middag intogs i anläggningens restaurang. På menyn stod kalvstek med kokt potatis 
och ostkaka med sylt och grädde till efterrätt. Under middagen fick några av tipspromenadens 
frågor sina svar genom olika tävlingar. De slutliga vinnarna i tipspromenaden blev Ewa Ahlm 
och Urban Egelstig. Stort grattis. 
 
Planen för söndagen var att vi skulle åkt upp till toppen av Isaberg, men det gick tyvärr inte 
att genomföra pga byggnadsarbeten. Innan vi skildes åt togs det sedvanliga gruppfotot. 
 
Vi tackar Lotta och Lars för en mycket trevlig och väl genomförd träff och ser fram emot 
nästa.  
 
Pernilla, Ingemar, Rebecka & Rickard Emricson 


