
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                               

Årets stora begivenhet: 
Bluescampingen 
IFK Åmåls i särklass största arrange-
mang och även inkomstkälla är utan 
tvekan bluescampingen intill Kamrat-
gården och på Örnäsvallen. 
Det går åt ett stort antal funktionärer 
för att klara av alla uppgifter från 
onsdag till söndag. 
Men för arr.komm. (Ronny, Anki och 
Jonas samt Marita på kansliet) har ju 
arbetet pågått under en längre tid 
dessförinnan. 
 
Man kan övernatta på många olika 
sätt på en bluescamping 
 

 
Utmed ”Lyckliga gatan” – mittemot 
vattenreningsverket – campade ett 
gäng norrmän i sina ”indiantält”. 
 

 
På Kamratgårdens gräsmatta fann 
man den här minihusvagnen. 

 
……liksom detta minitält. 

 
En av de mer ovanliga övernattnings- 
platserna var den här lastbilen, som 
påminde om en ombyggd djurtrans-
portbil. 
 

 
Den här husbilen med förtält var, enl. 
red. uppfattning, en av de snyggaste. 
Ekipagets ägare har campat på Kam- 
ratgården i 19 år. 
 
Välfyllda campingplatser 
 

 
På Örnäsvallen var det fullt med hus-
vagnar, -bilar och tält. 
 

 
…..och på ”Karlssons gärde” var det 
gott om  tält. 
 

Grusplanen utanför Kamratgården 
var fullbesatt. 
 
 
IFK:s bluesfrukost är populär 
En av de riktigt trivsamma samlings-
platserna i samband med bluescamp-
ingen är frukostarna på Kamratgård-
en. Där finns en rutinerad personal, 
som under ledning av Eva Pettersson 
tar hand om  gästerna på bästa sätt, 
vilket gör att de återkommer år efter 
år. 

 
Bosse tar betalt av gästerna, när de 
anländer. 

 
Här ses en del av kökspersonalen, 
men det var fler som hjälpte till. 
 

 
Ronny flankerad av frukostmusikerna 
Björn de Boer och Magnus Liljeqvist 
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Gästerna hade mycket att välja på vid 
frukostbordet. 
 

 
….. och kunde i lugn och ro njuta av 
både frukost och musik. 
 

 
På lördagsförmiddagen var vädret 
strålande och då var det många som  
åt sin frukost ute på verandan. 
 

 
Michael och Fredrik delade ut  
”bluespass” till Hamnterminalen. 
 

IFK-grillen – ett måste om man är 
bluescampare 
Ett av de riktigt stora dragplåstren 
vid IFK:s bluescamping är ett besök 
på någon av grillarna utanför Kamrat-
gården eller Örnäsvallen. Grilltallrik-
en vid klubbhuset liksom hamburg-
aren intill idrottsplatsen är nästan ett 
måste för den sanna bluescamparen. 
 

 
Linda och Salim Ali sålde hamburgare 
och korv på lördagskvällen 
 

 
och de avlöstes av Peter, Gert, Catrin 
och Tony, som hade fullt upp att göra 
långt in på småtimmarna. 
 

 
Carmen sålde dricka och godis. 
 

 
Red. kunde inte låta bli att fota Anki 
och Tony i deras snygga hattar. 
 

Det brukar gå att hitta en plats 
till alla. 
 

 
Detta ”gäng” har hittat sin favorit-
plats intill Kamratgårdens södra gavel 

 
….. och dessa campinggäster är 
säkert också nöjda med sin plats på 
Örnäsvallen. 
 

Bilmodellerna varierar 

 
Camparnas bilar är av mycket varier-
ande utseende. Men den högra kan 
ju kännas lite skrämmande. 
 

Sammanfattning av bluescam-
pingen 2015: 
Ett slutomdöme blir att årets blues-
camping har fungerat jättebra, även 
om man hela tiden lär sig vad som 
kan bli bättre och det finns alltid 
uppgifter för ytterligare personal. 
Det krävs många för att allt skall fun-
gera på bästa sätt. 
Reception, kök, grillar, kiosk och 
städning, ja allt,  har skötts på ett 
utomordentligt sätt. 
Camparna har varit och är alltid nöj-
da. Idel positiva omdömen. 
De första dagarnas lite kyliga och fuk-
tiga väder gjorde att det blev en del 
problem med överbelastning på elen, 
men det löste våra elproffs. 
Nästa år är det 25-årsjubileum och då 
skall det bli ännu bättre. Väl mött då! 
 
 
 

    
 
Ett STORT TACK till alla er som med-
verkade som funktionärer under des-
sa dagar. Utan er skulle inte detta 
arrangemang kunna genomföras. 

TACK!! 


