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    UT I DET BLÅ 

Tilstede: 11 medlemmer  

Ut i det blå gikk i år til Gansrødbukten og klubbhuset til Gansrødbuktens Båtforening. 

President Terje hadde sørget for vår tilgang der. Partytelt var forberedt, men 

heldigvis(?) ble vi ikke flere enn at vi slapp å sette det opp. Været var nemlig såpass 

tøft at teltet mest sannsynlig ville ha blåst bort! 

Noen kom seg til Gansrød til fots eller på sykkel, noen svært få kjørte selv, men de 

fleste hadde gjort avtaler som sikret trygg transport både til og fra!  

Før grillingen ble iverksatt lot Egil oss få ta del i en meget hyggelig smaksopplevelse – 

Urtebrennevin kryddat med självplockad johannesurt (Jag trivs bäst i öppna landskap, 

nära havet vill jag bo!) – Prikkperikumdram på norsk.  

Og Terje B - Ben Diksens Brewery - hadde brygget egen Special 

Edition av et lyst overgjæret sommerøl, Ut i det blå, som vi alle 

fikk smake sammen med et egenutviklet hveteøl.  

«Panelets» dom: Utmerket drikke! Terningkast 

Grillmat og drikke dertil hadde den enkelte med seg. (Veldig 

praktisk!) Med Terjes kulegrill på kull og Egils bordgrill på gass, 

godt plassert bak klubbhuset og i le for vinden, ble de lekreste 

retter klargjort. Fru President Wenche hadde på forhånd 

annonsert at hun ordnet salat og potetsalat. Logistikken for den 

enkelte ble derfor enkel, og salaten – og ikke minst potetsalaten 

– var meeeeget god!  

Og som ikke dét var nok, da kaffen skulle inntas banket Wenche 

og barnebarn på døren og kom med brownies som «tiltugg» til 

kaffen.  

Tusen takk til Wenche! 

Etter mye hyggelig prat (og litt administrering og justering av 

vaffeldager og slikt) begynte vi å tynnes i rekkene. 

Terje M, Ragnvald og Bernt så til at alle kom seg hjem, og etter 

tunge faglige samtaler - og rydding av rester - satte også de 

sistnevnte kursen hjemover. 

I sum et meget hyggelig arrangement, heldigvis med tak over 

hodet! 

 

Referat: Bernt Børresen 

Referenten på vei hjem – 

med lys på sykkelen! 


