FJR Club Sweden årsmöte Järvsö 2015

Järvsö och FJR Club Swedens Årsmöte.
Den 14 maj körde jag mot Järvsö. Från Stockholm körde vi, undertecknad, Swempa, Åke och Göran.
I Enköping skulle Peppe möte upp men vi ändrade det till att sammanstråla i Torsång istället. Längs
vägen från Enköping plockade vi upp (fjrbure) Ronny från Falun. Vi passade på att ta vägen förbi
Torsång för att ta en Älgmacka. Där mötte vi upp med Peter och Peppe.
Med denne dalmas som guide dundrade vi på upp mot Järvsö.

Arrangörsansvarig för 2015 års Fjr Club Sweden’s träff var klubbens sekreterare Lars-Åke med fru Kia.
Vi bodde på Kramsta Gästgård. Vi träffades torsdag den 14 maj efter en gemensam middag så hade
vi en enormt trevlig kväll.
Fredagen börjar med Årsmöte direkt efter frukost, som vanligt är det snabbt avklarat det tar ca
30min. I egenskap av webmaster fick jag dela ut ett pris till Vinnaren av årets bild.
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Vinnarbilden var inskickad av Rolf. Bilden på mig här är tagen av Åke Hållberg.
Sedan är det dags för en härlig hojtur. Vädret var lite labilt med det höll sig ganska bra hela dagen.
Kraftig vind dock. Vi stannade för en fika vid Segersta Kyrka. Lars-Åke hade fixat en servicebil som
serverade kaffe och bullar. Vi tog en lite vandring runt omgivningen och upptäckte en bekant bro. Jag
kunde inte sätta fingret på vad det var först. Vilken bro? Jo den som används vid inspelningen av
” The girl with the dragon tattoo”
Alltså Män som hatar Kvinnor fast med ”James Bond” (Daniel Craig) som Micke Nykvist. Det var kul
att få se, lite överaskad blev i alla fall jag.
Vi körde vidare och kom till slut fram till vårt lunchstopp. Denna gång blev det på ett spännande
ställe Tevsjö Destiller. Här tillverkas sprit, det var intressant att se hur det går till och även höra lite
historia om gården. De hade ett eget vattenkraftverk och hade varit el leverantör till stora delar av
byggden under många år. De bjöd på en mycket god lunch och en trevlig rundvandring med en
kunnig guide. Om du har vägarna förbi Järvsö så ska du absolut stanna till här. Kanonställe.
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Foto @fjrmorrgan

Segersta Kyrka. Foto av Åke Hållberg.
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Självklart kan man/ ska inte återge allt som händer på en sådan här träff men kul hade vi. Vi bodde
bra och åt gott. Tack alla som bidrog genom att komma dit och bjuda på sig själva. Bilder från träffen
finns på denna länk. http://www.fjrclubsweden.se/arkiv/kickoffs-23373081
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Hemresan gjordes i egen
takt och Fjrbure hängde med
en bra bit på väg.
Eftersom vi från Stockholm
hade tagit på oss att
anordna höstträffen
bestämde vi att under
hemresan köra några
sträckor av de som skulle
köras under hösten. Så blev
det vilket gjorde att det tog
hela dagen att ta sig hem.
Ingen av oss grät över det vi
hade en kanonfin hemresa
också!
Det är alltid väldigt kul att
träffa medlemmarna i FJR
Club Sweden men lika viktigt
är det att man får en bra
körning till och från träffen. 2016 fyller klubben 10år och vi skall träffas någonstans i västra regionen.
Anders och Annicka är huvudarrangörer. Det kommer återigen bli en fin körning dit och en riktigt
trevlig träff. Jag hoppas verkligen att det kommer många gamla och nya medlemmar till den
träffen.// Morgan( @fjrmorrgan) Krantz

En bensträckare i Ockelbo. Vi släppte Bure i Sandviken
efter att vi hade käkat lite lunch.

