
2013-06-16 Lida dagen 

Söndagen den 16 juni var det dags för friluftsdag på LIda. Ett 25 tal medlemmar hade inga som helst problem 

med att väderleksgubbarna hotat med regn och vi som var där hade heller inga regnproblem. Solen sken nästan 

hela tiden och den enda regnskuren som kom var när vi alla satt under tak för att få smaka den goda tjockkorven. 

Det började med att vi fick kaffe och bullar. Därefter så gick vi en tipspromenad med 13 kluriga frågor så att 

hjärnan fick arbeta. De som varit duktigast och samlat mest poäng fick fina priser och applåder. Birger och Eva 

delade första platsen med 11 poäng och sedan var det ett stort antal som hade 10 poäng, så alla var jätte 

duktiga. 

Sedan bar det av till gräsängen där Bo-Jonny hade fixat till en femkamp med 5 st olika stationer. När vi kämpat 

färdigt med femkampen var det dags för att äta korv. Lasse och Olle såg till att de goda tjockkorvarna inte blev 

brända. Det lyckades de med på ett utomordentligt sätt.  

Efter korvätandet så blev det prisutdelning för femkampen och de tre bästa fick var sin medalj av Bo-Jonny. 

Sedan var allt slut och vi fick packa ihop och åka hem var och en till sitt.  

Ni som inte hade möjlighet eller var rädda för att bli blöta gick miste om en mycket trevlig dag uti den 

sköna naturen.  

Birger o Solveig 

Inger fyller på kaffe: 

 



Alla ser ut att trivas vi kaffebordet: 

 

På väg till tipspromenadfrågorna: 

 

  



Titta så fina lappar med kluriga frågor: 

 

Fler ivriga medlemmar på tipsrundan: 

 

  



Laila är ivrig att svara på nästa fråga och vinner samtidigt dagens vasalopp:  

 

Berit väljer pris för tipspromenaden: 

 

  



Hon valde en hatt som satt som en smäck! 

 

Så var det dags att plocka ihop och dra till femkampen: 

 

  



Siwi kollar sitt pilkastningsresultat: 

 

Laila och Lasse håller till på golfbanan: 

 

  



Lasse lägger på TJOCK-korvar: 

 

Solveig ser ut att gilla korven: 

 

  



Femkampsvinnarna poserar: 

 

Bo-Jonny äter upp den allra sista korven: 

 

  



Sedan var dagen slut och vi vandrar hem från Lidas sköna natur: 

 

SLUT 

 


