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Uhuu... hjelpe oss, det er høst og vi som nesten ikke har hatt sommer enda uhuu..
Men hvilken høst - vi har latt oss fortelle at en av våre kvinnelige medlemmer har
badet i bassenget i september og syntes det var godt, tøff dame eller varm høst?
Kanskje begge deler - alt er mulig nå om dagen og forresten; vi trenger enda noen
tøffinger i klubben, ja du vet a la ”Det var vi som fant opp kruttet, og sto nærmest
da det smalt” (DDE). Ja, for det blir tøft å gjenopprette medlemstallet etter at det
har vært en nedgang på hele 5 stk. i løpet av det siste året. Men vi prøver vel?
Vil vi så kan vi - og så bygget vi - så grillet vi - så rivet vi; og da det hele var over så
oppdaget vi at dette hadde gått veldig fint. Tidenes grillrekord, og vi klarte å løfte på lemmer og plater, grillen mestret vi fremdeles - enda mange sa at nå orker vi snart ikke dette mer.
Men når sant skal sies - og det skal det jo, så har våre venner i Unified tatt kraftige tak hele veien. Flinke og veldig sterke folk det der! Og de er blitt flinke til å bygge og rive og støtte oss; det må sies. Selvstendig jobbet de også - ja jeg har faktisk ikke fløyet blant trærne på øya i år. Det ordnet Unified.
Og mens vi enda er i det vennlige hjørnet må vi skryte av våre ledsagere som slet seg gjennom umulige vaffeljern og klarte å dekke behovet - nei vaffeljern er ikke hva de var, men det var damene!
Da ser det ut som at vi blir nødt til å si et HJERTELIG TAKK til alle som hjalp oss gjennom dugnaden.
Vi synes det er verdt å ta med at klubben hadde fire medlemmer med på årets konvent; 1 viseguvernør og 3 andre, og jammen kom de hjem med premie og en mann i Lovkomiteen. UHUU så lenge!!

NESTE ÅRS OPPLEGG

Egentlig så går jobben med neste års planer kontinuerlig - men ikke like intenst hele tiden. Styret
samler momenter, og et særlig ansvar har ”Neste
president” i den anledning. Allerede på valgmøte
i februar kommer styret på plass sammen med en
skisse til sammensetning av komiteene.
Arbeidsmøtet i juni godkjente prosjektene for
neste år, og komitesammensetningen ble behandlet. Styret har nå hatt sitt ”planmøte” der sittende og neste styre var med sammen med ledere for komiteene. Årsberetningen ble behandlet
og man vedtok forslaget til ”Arbeidsgrunnlag” og
det tilhørende budsjettet for 2016 -2017. Alt dette fullføres nå for fremleggelse for årsmøtet. Årsberetningen, inkludert Arbeidsgrunnlag og budsjett vil bli sendt ut til medlemmene om kort tid.
Litt gjenstår enda på komiteenes sammensetning
og det blir tatt opp på møte 13. sep.

Vår siste ”tilvekst” - Muurikka
Nei da ‐ det er ikke et nytt medlem, men som vår presi‐
dent uttrykte det ‐ ”en finsk kjempestekepanne”.

Flere har, over tid, tenkt tanken, anledningen bød seg sis‐
te dag på Jakt og fiskedagene, et kort prosjektmøte på
Grillen og dermed slo man til. Alle som var på sensom‐
merfesten har sett vidunderet og smakt maten tilberedt
Vi gratulerer!
der på ‐ og vi tror de fleste likte det godt.
Arne Nersveen med dagen 10. juni, og ...Helge
Dermed er våre muligheter på grillfronten utvidet, mange
Rustad 13. juni, Eli løkken 28 juni, Svein O. Bek- gode ideer til bruk har fulgt i kjølvannet av festen og års‐
ken 1. juli, Falk Bakke 25. juli og vi tar med her møtet vil bli invitert til å vedta litt omkring dette.
Lettvint i bruk; stor kapasitet; mange muligheter; god mat
Magne Rønningen 17. september.

KLUBBENS Idébank nevnte vi sist. Den vedlikeholdes jevnlig fremdeles og er et utmerket 2
middel for å drive programarbeid. Etter årets at programmer er lagt er det imidlertid nødvendig å få inn flere ideer - og hittil har det ikke vært noen kø - i så måte akkurat!
Den er utlagt på vårt nettsted, på Medlemssidene; under Planer og Programmer, inndelt i
passende temaområder - klikk på dem for å se detaljer.
Gå inn og les og bidra med ideer innen de enkelte områder. Bare slik kan vi gjøre det som
medlemmene vil - og det er jo et viktig moment for frivillige.
Send dine forslag til Programkomiteen eller styret.
Hilsen Programkomiteen
Siste! Mine skarpe ugleører har allerede hørt rykter om en viss vitalisering av arbeidsmøtene
kommende år og et tema vil da trolig bli - Fyll på Idebanken.

ÅRETS SENSOMMERFEST 30. august (se også Helges fine referat)
Gledelig stor oppslutning om årets sensommerfest som fant sted på låven hos Margrethe i Uthuslia!
Tradisjonen tro var kveldens meny rester fra årets grilling under jakt‐ og fiskedagene, i tillegg til kaffe
og kringle. Det ble en veldig trivelig kveld, i venners lag og med god mat, Muurikka ble innviet av Elisa‐
beth og Solrun på en utmerket måte. Presidenten hadde mange rosende ord å komme med. Solrun og
Arne K., Elisabeth og Bjørnar fikk rungende applaus for sin innsats både før, under og etter jakt‐ og fis‐
kedagene. Ros og stor takk gikk også til gutta fra Elverum Unified Fotball (flere var med på festen)! ‐
rungende applaus!
Lars Øverby plakett for 10 års medlemskap i klubben. Til slutt takket presidenten for maten og fikk for‐
samlingen med på stor applaus til Fest‐ og huskomiteen, som nok en gang viste sin fortreffelighet.

Se
flere
bilder
på
nettet.

Jakt og fiskedagene 2016
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Helt siden høsten 1987 har vi grillet på Skogmuseet, og jobben med å kjøre ut og montere boder og ta dem ned
igjen startet i 1994/1995. Så også i år som vi nå alle vet. Alt er nå satt på plass og stuet vekk og dugnaden. Men
minnene lever i hodet på mange og i Asbjørns arkiver. Vi tar med noen her, noen vil du etter hvert finne på
nettsidene og andre steder, og i en mimrestund i den mørke årstid kan det hende at vi tar dem frem igjen.
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Distriktssekretær Gladsø og kona på besøk

Nei da ‐ ikke indianer ‐ bare en ekstra griller

Mestergrillerne

Avslutningskaffe

Vakkert i kveldssola

