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Det er altid sjovt at komme til det første træf på året. Har man ikke været med til 
vintertræffet, er der jo gået ½ års tid siden sidst, og der er stor gensynsglæde. 
Vejret var med fint solskin, og Lejren Søborg lå højt med en anelse udsigt over Vejle Fjord 
- ved flagstangen mod nord - Klubbens vimpel var hejst! 
Det undrede mig, at jorden var så fugtig. Søborg var anlagt i en gammel grusgrav, der var 
fyldt op - og jorden var meget leret. Det måtte flere sande, når de kørte op mod lejren - det 
var ikke den nemmeste tilkørsel. 
Der var en god stemning på træffet - og også i køkkenet, hvor Henny og Ib, William og 
Peter Klausen regerede. De sørgede for lækker mad til os under hele træffet, og som 
noget nyt, var der "dagens tilbud" i snaps - en hel flaske til en "hund". Dét skal jeg love for 
faldt i god jord! Der var blevet købt ekstra snaps ind til træffet - men al det indkøbte røg om 
fredagen! Udover snaps var køkkenet henover weekenden leveringsdygtig i: lune deller og 
rødbeder, sild, æg og godt pålæg, lun løws og bacon, flæskesteg og fløderand. Der 
manglede ikke noget!  Og som vanlig var der høj stemning fredag, og deraf lidt sene/tidlige 
sengetider.   
Om lørdagen fik vi besøg af nogle af de nye medlemmer, der ikke kunne være med til 
træffet. Og en god gammel kending, Bent Bach Andersen, kom også og hilste på. Godt og 
se ham igen!  Andre kom og deltog kun i generalforsamlingen, og sådan plejer det at 
være. Fint at man kommer og deltager i generalforsamlingen, uanset. 
Generalforsamlingen blev afviklet som vanlig under kyndig styring af Lauge. Han meddelte 
dog, at næste år må andre træde til.  
Den gode mad lørdag var tilberedt af udlejers kone Sanne. Udlejeren hjalp også til - og det 
var et hyggeligt bekendtskab. Jeg havde indtryk af, at de syntes det samme, og vi var 
meget velkommen en anden gang. Der var desværre nogle afbud til træffet - men også én, 
der hurtigt fik pakket tandbørsten. Det var Daniel (bor i Nässjø, Sverige). Han havde 
fredag ringet Henny og IB, hvor de var henne? Han holdt uden for deres dør i Gnosjö! - 
"Jamen Daniel, det er jo denne helg, der er træf"!  Så vendte Daniel cyklen med kurs mod 
Børkop, Danmark - og blev derved den længst kørende til det træf! Der blev jodlet flittigt! 
Tak for et godt træf og en hyggelig stemning! Håber vi ses til sommertræffet. 
/Dorthe   

 


