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Allerede torsdagen ettermiddag rullet de første bilene inn, i alt 8 biler. Når klokka ble åtte om kvelden
samlet vi oss i grillhuset til bålkaffe og nystekte vafler, sammen med oss var også en del turister som
var innom plassen denne kvelden. Senere på kvelden ble stor lavvoen og partyteltet satt opp med god
hjelp av en del spreke menn. Noen så seg også tid til en tur i badestampen, noe som er godt både for
kropp og sjel.

Ut på fredagen ankom resten av de påmeldte til treffet. Det var deltakere fra Trøndelag i sør til
Finnmark i nord. Det var 25 biler påmeldt, men mange hadde måttet melde avbud, slik at det totalt var
19 biler som kom.

Det ble ordnet til felles grilling utenfor lavvoen, og det var god stemning rundt grillen. Folk koste seg
med god mat og god drikke i det fine været. Like etter maten hadde vi et lite treffmøte der det ble
orientert om deling av Region Nord til ”Region Nordland” og ”Region Nord”. Det nye ”Region Nord”
består nå av Finnmark og Troms, mens Nordland har fått sin egen region.

Det ble diskutert en del rundt dette med å få disse to nye regionene i ordnede former. Det var stor
enighet blant deltakerne om at det må holdes ekstra ordinær årsmøte i år, slik at alt kom i orden. En
komité ble valgt til å lage et utkast som skulle sendes til interimsstyret. Etter møtet samlas de fleste
seg rundt bålet i lavvoen, og det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde av deltakerne.
Stemningen rundt bålet var god, og her satt både de gode historiene og latteren løst.

På plassen var det gjort klart til krocket og boccia, og det gikk ikke lang tid før de mest ivrig var i gang
med spillet, mens andre valgte å bli rundt bålet i lavvoen. Været var flott og aktivitetene gikk til de
sene nattetimer, også noen av de utenlandske gjestene ble med på krocket - og bocciabanen.

Lørdag formiddag ble det organisert fisketur og vandretur. En av vertene og to andre deltakere dro ut
på sjøen for å fiske, og det skulle kokes i stor gryte over bålet i grillhuset, der alle var invitert på fisk.
Enkelte lurte litt på om dette gikk greit. Var det virkelig så enkelte å få fisk? Det var jo nesten 40
treffdeltakere. De var ute i ca to timer og kom tilbake med fiske mer som nok.

Mens de var ute på fiske, hadde en gjeng vandret til Storengnesset, totalt 15 personer. I løpet av
vandreturen ble det orientert litt om gården og fortalt en del av områdets historie, både litt fra
gammelt av og en del om hva som skjer i dag. Like utenfor Storeng ligger øya Spildra med sin
interessante historie med bjørnegraver og sjøsamiske kulturhistorie. Nevnt ble også Vassnes som var
bebodd til ca 1960-1970, og Jøkelfjord med isbreen og bedriften Jøkelfjord Laks, som har noen laksemerder like ved Storengnesset. I tillegg ble det også orientert om de flotte vandremulighetene som er i
nærområdet og de gode fiskemulighetene i fjorden.

I grillhuset ble det kokt fisk og lever, og alle som ønsket kunne spise seg god og mett på fisk. Det
eneste problemet som oppstod var at det var bare et par timer til det skulle grilles igjen, og storparten
av deltakerne var stappende mett av fisk. Men selvfølgelig hadde ikke alle spist fisk, så programmet
måtte holdes, og grillen fyres opp, om enn litt forsinket.

Folk hadde vært aktiv på "krocket/boccia-banen" mer eller mindre hele dagen, og det ble gjennomført
turnering som tilslutt kåret en mester. Det ble også holdt en konkurranse i ball-i-bøtta, der
tennisballer ble kastet i en bøtte.
Komiteen fra treffmøte hadde også hatt tid til å møtes og kom med sitt forslag til uttalelse fra treffet.
Dette ble lagt fram for deltakerne like etter grilling, og det ble vedtatt å sende en uttalelse om at det
måtte avholdes ekstra ordinær årsmøte for det nye "Region Nord" innen 15.september i år med
plassering midt i regionen. Treffmøtet foreslo Alta som sted for det ekstra ordinære årsmøte.
Fredag og lørdag hadde dyktige loddselgere vært rundt om på plassen og solgt lodd, og
loddtrekningen ble gjort lørdagskveld i partyteltet. Mange fine gevinster.
Folk koste seg til de sene kveldstimer i teltet og ellers rundt om på plassen.

Søndagen var det rolig oppvåkning, og det eneste som stod på programmet denne dagen var kaffe og
kaker i grillhuset før turen hjemover startet. Flere av deltakerne hadde det ikke travelt med å dra, så de
ble et døgn til og hadde det riktig så koselig i grillhuset om kvelden og på krocket/bocciabanen.
Til slutt vil vi takke alle deltakerne som gjorde det mulig å gjennomføre en trivelig og vellykket treff.
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