
IFK-BLADET JULI 2016    
En fantastisk bluesvecka i Åmål!!
Vi har fått en upplevelse utöver det 
vanliga den gångna veckan:
Åmåls bluesvecka.
Vädret betyder som bekant nästan 
allt och det kunde väl knappast ha 
varit bättre.
Det behövs nog ingen närmare för-
klaring vad ”Bluesveckan” betyder för 
Åmåls kommun, dess näringsidkare 
och innevånare. Stan lever upp. Det 
är liv och rörelse, musik och kom-
mers precis överallt. För IFK Åmål kan 
man nog påstå att den är livsnerven, 
som håller föreningen igång.
Det är många funktionärer som 
ställer upp och som ser till att allt 
fungerar. Red. vågar påstå att så varit 
fallet, d.v.s. att det klaffat.
Undertecknad vill gärna nämna vilka 
som är extra betydelsefulla, men det 
upptäcker nog besökaren själv och 
definitivt våra campinggäster. 

Bluescampingens ”radarpar” Ronny 
Almroth och Anki Gustafsson har hål-
lit i trådarna och tagit besluten. De 
har den mångåriga rutinen, känner 
gästerna  och är bekanta för ”alla”.

                                  Marita Gillberg  
        har haft mycket av  
                                  det administrativa  
        förarbetet, men  
        tog även emot  
        campinggästerna  
        på Örnäsvallen. 
     

        
         Pirjo Hagelbrand  
         hade hand om  
         blueskansliet,
         tog emot camp-
         inggäster och kol-
                      lade upp betal-
         ningar

Slutligen måste nämnas Eva och 
Bosse Pettersson samt deras medar-
betare i samband med frukostarna.

Eva, tvåa fr.v. tillsammans med några
sina medarbetare i köket:
Ing-Britt Blixt, Therese Morichetto, 
Ulla-Britt Blixt och Bibbi Almroth.

Bosse tar betalt av frukostgästerna

    
            Även en ordför-
            ande kan ställa
            sig vid diskbänk-
            en.  Toppen!!
            Här ses Christer
            Östholm tillsam-
            mans med
            Therese Mori-
            chetto

Vädret var ju bästa tänkbara och då
smakar ju frukosten extra bra utom-
hus på verandan.

Det fanns mycket att völja på när det
gällde frukostmenyn och personalen
såg till att det var välfyllt hela tiden.

Här ser vi ”grillgänget” vid Örnäsval-
len sista passet på lördagskvällen:
Fr.v.: Henrik Karlsson,Peter Ljung
och Per-Olof Johansson.

               Marie Åhl och
               Anna Olsson
               sålde godis
               och dricka och
               tog betalt för
               korv och ham- 
               burgare



Den första sidan av dessa IFK-blad 
ägnades som ni märkte åt en del av 
de IFK-funktionärer som var igång 
under denna bluescamping.
Här kommer att istället att ges 
utrymme åt våra campinggäster och 
deras boenden m.m.

Hur reser man och hur bor man 
på IFK Åmåls bluescamping?
Det vanligaste sättet att bo är 
husvagn eller husbil, men många 
tältar fortfarande.

.....och då går det bra att ta motor-
cykeln. Den är lätt att ta sig fram 
med och lätt att parkera.

Några åker och övernattar i stora, 
fina husbilar......

..... medan andra nöjer sig med en 
mindre husvagn.

Men det går även bra att bo i tält.
Dessa ligger på ”Lyckliga gatan”.
Ni kan läsa om dem till höger.

                                          

......och likadant
var det på Örnäs-
vallen

Vi hälsar på hos norrmännen på
”Lyckliga gatan”

Varifrån kommer ni?  
De flesta av oss är från Trysil.

Hur många är ni i gruppen?
11 stycken

Hur många år har ni varit på Kam-
ratgårdens camping?
10-12 år

Vad är bra med campingen här på 
Kamratgården?
Allt!!

Varför kommer det så många norr-
män till Åmåls Bluesfestival?
Det är en trevlig festival och stad. 
Åmål bjuder på sig själv.

Brukar ni äta frukost på Kamratgår-
den?
Ja

Vad tycker ni om den?
Den är god.

        Kamratgårdens
        grusplan var
        fullbelagd

Har ni några favoriter bland 
bluesartisterna?
Sofie Reed

Tänker ni återkomma nästa år?
Ett enhälligt JAAAA!

På fredagskvällen bekantade sig red.
med detta ”halmstadsgäng”.
Fr.v.: Anette, Nina, Jörgen, Clarence

Text och foto: Göte Larsson


