
Slottshelgen 1-2 mars 2008



”Dom där kakorna ser inte roliga ut”



”Jösses, vi glömde baka den obligatoriska 
slottspajen”



100 mackor till att bre ….



”…och hur går det här då ??”



”Hur gör vi nu?? Kylskåpsdörren 
har hakat upp sig.”



Så var allt klart för kafégästerna



”Same procedure as last year ?”
Same procedure as every year !



Golvläggare i farten



”Det gick ju bra i år också !”



”Undrar om det kommer några i år?”



”Du var väl min partner eller hur?”



”Vänster, höger, vänster 
höger …”



”Du hörde väl hur det gick i förra uppvisningen”



”Hoppsan, där försvann min partner”



”…så skönt, han kom tillbaka igen!”



”Sa jag inte att du skulle promenera hem!”



”Och hur ska jag nu få hem 
dem igen?”



”Går du ofta till det här 
stället?”



”Få se nu? Servetten ska väl ligga till höger?”



”Skål på er allihopa!”



Slottsmiddagen i full gång



”Skål då herr fotografen!”



”Vad var det i salladen den här gången?” 



”Nej, Lasse, det där tror vi nog inte riktigt på…”



Ett före detta presidentpar …



… och ett till … 



… och ett nyligen omvalt



”Så går vi ut på promenad…”



”Och vad ska han hitta på nu då?”



”Det var väl åt höger vi skulle gå?” 



”Jag är nummer ett i den här squaren!”



”Nu är det bara halvvägs kvar”



”Det var kul det här, när kan vi träffas nästa 
gång?”



”Vad ska Peter hitta på den här gången?”



Här får Ann-Sofie och Brenda sitt pris av Peter, 
en fan badge



Här är det Kerstins tur



Barbro får sitt pris



Kerstin Berg med Birgitta som nyfiken åskådare



Gun och Daisy på tur



Marianne väljer bland priserna



Även presidenten fick sitt märke



Så var turen kommen till Nisse



….och till sist Lasse Berg



”Skönt, det verkar ha gått ihop i år också…”



Ett stort tack till Peter Myhr och alla 
klubbmedlemmar som bidrog till att göra slottshelgen 
så lyckad. Totalt hjälpte 40 av klubbens medlemmar 

till på ett eller annat sätt, det är mer än halva 
klubben!


