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Ibland känner man lycka! 
 

öregående helg var det skyttefest i Ihre i Blekinge. Jag och Jensa var inhyrda till lite 
aktiviteter, i detta fall enligt samråd med Ralf att fixa en tips- spökrunda på 
lördagskvällen. Frågorna var fixade, marshaller inköpta, täta telefonkontakter mellan 

Blekinge – Helsingborg för att fixa detaljer, planering, fix och trix. Det är en del som skall 
klaffa. Problemet vi Helsingborgare hade var att vi inte visste hur terrängen såg ut. 
 

 F
Klart var att jag och Jensa skulle köra upp på fredagen för att förbereda. Problemet var att 
det var en hel del till som skulle komma på fredagen. Och vi som skulle hålla så mycket som 
möjligt hemligt. Med facit i hand, så går det inte. Inte fullt ut i alla fall… 
 
Nåväl, Jensa och jag drog iväg fredag förmiddag, vetande att resten av Helsingborgsgänget 
skulle köra 3 timmar senare. Resan (ca: 18 mil) gick bra trots dis och dimma de första 15 
milen. Jensa körde rakt till Ronneby för ett besök hos Mersport (som tyvärr hade stängt) och 
därefter middag med sin dotter. Jag körde in i Karlshamn och sammanstrålade med Ralf och 
hans dotter Johanna som bjöd på fika. Därefter upp till Ihre för förberedelser.  
 
Väl där konstaterade Jensa ett läckage av kylarvatten som givetvis måste åtgärdas. Därför 
ålades det Ralf och mig att checka skogen inför lördagens aktiviteter. Vi tillbringade nog en 
timme med att springa fram och tillbaka upp och ner för backar och in och ut i skogen för att 
hitta en lämplig slinga. Tillbaka i garaget fixades stolpar till frågorna, bygglampan var borta 
så Ralf fick ringa runt och ordna belysning. Tillbaka upp i skogen, stolpar på plats, lina på 
plats, nästan, en rulle saknades, tillbaka till bilen där den saknade rullen återfanns och 
därefter upp i skogen igen. 
 
Allt verkade vara Ok. Och sen började allt folk rulla in: Från Stockholm, Växsjö, Helsingborg 
och Varberg droppade trevliga Vulcaner in. Grillen startade, öl och brännvin på bordet och en 
hellyckad kväll i Vulcan-anda. 
 
Lördagen startade med frukost hos Anna och Ralf (ni är för go’a). Sen satt vi mest och 
väntade på alla festdeltagare som droppade in under morgonen. Från Hultsfred, Arkelstorp, 
Asarum, Karlshamn, Markaryd… blir så glad bara jag tänker på uppslutningen.  
 
Skyttetävlingen avlöpte som väntat hos Ringamåla Skytteförening (jag kom inte till final) men 
Per från HBG lyckades vinna allt och fick behålla vandringspriset för all framtid. Grattis!!! 
 
Tillbaka till Ihre, lite slappa, (för de flesta). Jag, Jensa och Ralfs grabb Jeppe for upp i 
skogen för att sätta upp frågorna och marshallerna för kvällens aktiviteter. Inräknat 3 lokala 
ungdomar som lovat att agera spöken. Däribland Annas son Johan plus två till som jag inte 
kommer ihåg namnet på  Kontroll av banan. Allt grönt. 
 
Middagen avlöpte utan problem. Suveränt god mat. God dricka. Gemytligt. Sen kom då MITT 
och JENSAS stora ögonblick: Spökrundan. Information gick ut till alla och jag, Jensa och 
Jeppe samt ungdomarna gav oss ut i skogen för att tända marschaller och få folk på plats. 
Ralf fixade pilkastning för att hålla alla på gott humör medan de väntade. Jag var på plats 
mitt ute i skogen med en strålkastare för att förstöra mörkerseende på folk…då ringer 
telefonen!! Jensa är orolig för att banan kan vara farlig. Att folk ska skada sig. Inte bra. Täta 
telefonkontakter mellan mig-Jensa-Ralf-Mig-Ralf-Jensa… irritationen stiger. Även bland dem 
som väntar på att ge sig ut på spökrundan. Till sist kör jag och Ralf över Jensa (tack för din 
omtanke) och skickar ut hela gänget. Men nervöst var det. 
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Hela vulcan-gänget gick i kolsvart mörket längs en bana snitslad av marschaller. Vid min 
kontroll tände jag en strålkastare för att fördärva den lilla mörkersyn de hade, och skickade ut 
dem i skogen hållandes en lina som de skulle mäta längden på. Jag lovar att det var 
KOLSVART!!! Ute i skogen fanns ungdomarna som morrade och petade/tog tag i folk. Det 
var bitvis ganska högljutt ute i skogen vill jag lova. Jensa stod i änden av linan (och skrämde 
vettet ur en del) och visade dem vägen tillbaka. 
 
När andra gruppen (tror jag) passerat, ringde Jensa och bad om ursäkt för att han hade varit 
negativ, det hade gått skitbra!! Det fanns några som ramlat, skitiga byxor fanns det en del, 
men inga skador, vilket var alltför väl. När sista gruppen passerat mig plockade jag ihop 
lampan, släckte marshallerna på väg tillbaka och lunkade ner till Ihrestugan. Jag tänkte 
redan då: YES!!! 
 
Väl nere fick jag en jättekram av Ralf som rent ut sagt varit heligt förbannad för att det 
strulade, men blev själaglad när allting klaffade. Och med tanke på att övervägande antal 
tyckte det var kul och spännande, så gick jag mer eller mindre i ett lyckorus resten av 
kvällen. 
 
Mi fick lida lite för det eftersom hon fick ett par klumpiga danssteg på golvet i rent lyckorus. 
Fast det var senare på kvällen. Toggans band (Gummibandet) bjöd upp till dans, (jättetack, 
grabbar) sen följde prisutdelning. Som sagt vann ju Per skyttet, fler pristagare där kommer 
jag inte ihåg. Spökrundan vanns av Tommy Gustavsson från Markaryd, Jumbopriset fick 
Stefan Gärdebring från Eslöv. Priserna till spökrundan var diplom donerade av Berne 
Ohlsson från Laholm. Ett stort Tack Berne!!! Det var uppskattat!!! Kvällens Scream Queen 
(den som skrek mest) blev Ina-Ängelholm som fick ett suspekt presentkort från ”Olle Bagare” 
i Laholm Till sist drog Tomy igång discomaskinen för någon timmes fri dans och hopp-å-lek 
med avbrott för det obligatoriska rund-pingisen. (som jag inte fick vinna) (arrangörer får inte 
vinna) 
 
För att vara en singel-kille som sitter själv  i en lägenhet med ett tråkigt jobb, är det såna här 
stunder av lycka som gör livet värt att leva. Och med en sån nervös kväll var det en otrolig 
lycka att allt gick väl. Att ingen blev skadad menar jag. Hade Jensa haft rätt hade jag nog inte 
velat arrangera ett dugg efter det. 
 
Och en extra eloge till Jeppe. Han ville väldigt gärna gått rundan själv, men ställde upp och 
hjälpte oss när vi behövde det. 
 
Och Ihre är nog det mest gästfria ställe som finns i Vulcan-Land. Skall vara Vallarum då som 
kan konkurrera. 
 
Väl mött alla mina vänner !!!! 
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