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Efterårstræffet 2015  

 

Det regner, da jeg kører ned gennem Jylland til Klinteby 

i hård vind. 

Det er efterår - de pløjer. Fredag eftermiddag med en 

stang af lastbiler i højre vognbane. Jeg undgår ikke helt 

at få regn, men fordelen ved hård vind er, at så glider 

regnen automatisk af visiret, og skyerne glider hurtigt - 

og jeg blir hurtigt tør igen. 

Undervejs går min GPS død - den har fået fugt og nogle 

lodninger er irrede. Jeg ringer hjem og får et par fix 

punkter. Jeg finder Strandbakken 145, og der er 

allerede kommet nogle, da jeg ankommer. Jeg har fået 

nyt telt - det er hurtigt at slå op, og jeg er tilfreds med 

det. Jeg får "til rejsegildet" ved naboen, Pia og Jens 

Erik. Det er der også andre, der gør, som kommer og 

hilser på. Små Gajol'er er lidt klistrede, men smager 

tosse godt! (Glemte at få betalt tilbage, så de har noget 

til gode). 

Flere kommer futtende op ad de to hjulspor til 

Klintehytten, og der bliver hurtigt en god stemning på 

pladsen. Vi hilser på hinanden med kram og jokes, og 

specielt på arrangørerne, der er ved at finde mad frem 

til os efterhånden sultne deltagere. Lige præcis det 

tidspunkt på et træf, er noget af det bedste, jeg ved. Når 

man er vel ankommet trods diverse - ser gode venner 

igen - mærker en god stemning - og mener at NU har 

man da gjort sig fortjent til en øl.  

Der er nye medlemmer og gæster med også til dette 

træf. Dem får jeg fat i og får hilst på. Jeg ved, at andre 

også vil være obs på, at nye ikke bliver overladt til sig 

selv. De er i gode hænder - det er godt at vide.  

Vi går ind til et veldækket ta selv bord med sild, Toves 

frikadeller og arrangørernes ribbensteg og indkøbte 

gode madvarer. Snakke, snakke, grine, spise, skåle - 

og flere medlemmer kommer til. Et par snapse, en øl - 
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og derefter vin. Fatter ikke, hvor mænd opbevarer al det 

øl indenbords! 

Sidder ude senere og kan kigge ud over 

Karrebæksminde Bugt. Der er lækker terrasse - noget 

af den er overdækket, men der er tørvejr. Mændene 

står ude og sparker dæk, beundrer dyrene og udveksler 

historier. Hanne, der er med som gæst melder sig ind 

allerede fredag aften- Godt gået Hanne! 

Som regel blir der slået mest "til Søren" om fredagen. Vi 

danser lidt til Johns styring af musik, men der er mest 

snak og bytten løgnehistorier. Jeg råhygger og får lidt 

for meget vin. Kommer sent til køjs og er træt i håret, da 

jeg vågner. 

Heldigvis gælder dette ikke alle - for der er dejlig 

morgenmad med alt, hvad man kan ønske sig. 

Et par af arrangørerne er så friske, at de er med på det 

badehold, der tager en morgendukkert i bugten.  

Et brusebad hjælper mig godt, og vi holder 

bestyrelsesmøde - og så er der igen sild og pålæg til 

frokost.... 

Om formiddagen kommer der en gæst, der har "glemt 

at barbere sig" - det er vores gode gamle redacteur 

Erling. Dejligt at se ham igen. Kram og knus og et par 

uhøflighedsfraser. 

Svend Erik danner fortrop til Fællesturen kl. 13.30. Den 

viser os rundt i et dejligt område af Sjælland. Mange af 

stederne har jeg set før og bemærker igen, at Sjælland 

da vist har fået tildelt alle svingene, de små byer og de 

gamle bindingsværkshuse. På vej til Tystrup sø kører vi 

forbi mange fine kirker, og det viser sig da også, at der 

ER usædvanlig mange  kirker inden for et mindre 

områder lige her. Vi holder kaffepause ved Tystrup sø - 

lidt højt og med en fantastisk udsigt over søen. Tove J., 

Benika og Lauge er kørt i forvejen med kaffen. Tove og 

Pers datter har bagt bradepandekager af forskellig 

slags. De er hammer gode, og det er nu sådan, at kaffe 

i det fri smager bedst!. Det er en fin fællestur ! Hjemme 

igen hilser jeg på et af de allertidligste medlemmer 
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Anny og Kaj. Det er flere år siden, de har været med, 

godt at se dem igen. Vi hygger med en øl på pladsen, 

inden vi igen skal spise.... Vejret er dejligt med sol. Hvor 

er vil heldige. Arrangørerne har bestilt dejlig mad til os. 

"Marineret svinekam, kartofler og salat, og svesketrifli til 

dessert. Der er nogen, der er lidt påpasselige med 

desserten .... Der er ikke for mange toiletter :o) Alt 

smager fortrinligt! De nye medlemmer præsenterer sig: 

Hanne Kold, der meldte sig ind om fredagen, Jørgen 

Kristensen, Viktor Petersen, Per Floris  - og så glemmer 

jeg alligevel én. Lis Hvenegaard. Hun siger ikke selv, at 

jeg har glemt hende, og det gør hendes bordfæller 

heller ikke. Lis har noget til gode til næste træf! Jo, vi får 

også deres vægt at vide... Vi får sagt tak til 

arrangørerne, fortalt lidt om de medlemmer, der er 

forhindrede i at komme osv.  Bl.a. vores 

alderspræsident Viktor Engkjær. Han var blevet indlagt 

onsdag til undersøgelse og var lovet at komme hjem 

samme dag - han måtte dog blive der indtil torsdag og 

fik sagt, at så kunne han jo godt køre til træf dagen 

efter. DET fik han nu ikke lov til. Han ringede til mig, da 

jeg kom hjem søndag og fortalte dette. Og jeg skal hilse 

mange gange. Han har det fint. 

Lørdag går jeg tidligt til køjs, det begynder at blæse op 

om natten. Får at vide om morgenen, at der har været 

meget regn tæt på os - igen er vi heldige. Jeg har 

ørepropper i og hører ikke dem, der står MEGET tidligt 

op og pakker. Arrangørholdet er igen oppe på dupperne 

og har morgenmad klar kl. 8. Klokken 10 er pladsen 

næsten ryddet, arrangørerne er næsten færdige til at 

køre - DET BLIVER DA OGSÅ TIDLIGERE OG 

TIDLIGERE, AT MAN TAGER AF STED OM 

SØNDAGEN. 

Turen over broerne er interessante. Jeg forventer, at 

pylonerne og ankerblokkene giver mest turbulens, og 

kører ikke særlig hurtigt over Østbroen. Jeg synes dog, 

at Vestbroen gør motorcyklen mest livlig, så jeg bliver i 

højre spor. Jeg kan se, at den lille fis af en 

forankørende bil hopper lige så meget, som min MC. 

Over Fyn er der stabil vind, og det går fint - det samme 

op gennem Jylland. Jeg sidder og forestiller mig, hvad 
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jeg skal have på den rugbrød, jeg MÅ have, når jeg 

kommer hjem - tunsalat, æg, spegepølse?? - men i 

hvert fald med mayonnaise på.. 

Der skal en vis fart til for ikke at blive træt og sløv - og 

jeg kommer fint hjem efter 360 km - og får mayonnaise 

på min mad ..... 

Jeg pakker ud, lægger telt til tørre, vasker mc... - og 

kommer så til at kigge mig selv i spejlet. Hvem dælen er 

det?? - en gammel rynkerøv, der er træt som et 

alderdomshjem. Jeg går tidligt i seng og vågner op her 

til morgen og tænker: Det var da et skide hyggeligt træf 

med en masse gode folk. Hvornår skal jeg af sted igen? 

Tak til jer alle for et dejligt træf! 

vh Dorthe 

 


