på Austrått

- Kanonbra helg! sier de åtte ungdommene som var med på mini-sommerleir på Austrått 3.-5. juli.
Sommerleiren ble en fin miks med kortspilling og sommeraktiviteter i historiske omgivelser på Austrått.

Anne Saksvik hadde hovedansvar for kjøkken med tanke på smittevern. Per Heide var leirleder, og Robert Olsen var
grillsjef og hjalp ellers til på beste måte.
Trondheim Ungdomsbridgeklubb i samarbeid med Bjugn BK oppfordret alle kretsens medlemmer til å tipse venner,
bekjente, naboer, barn/barnebarn om denne fine muligheten til å lære seg bridge i trygge og flotte omgivelser.

Åtte ungdommer mellom 9 og 19 år grep muligheten. Fire nybegynnere og fire som var mer øvet.
På nybegynnerbordet ble det spilt minibridge, hvor det viktigste var å lære å ta stikk. Det var også gjevt å melde sine
første meldinger og lære å bruke meldeboksen.

Thomas, Alijan, Ida og Johan var de mest øvede ungdommene på sommerleiren.

Alle hadde sin egen meldeboks og vi spilte med ferdigdublerte kort lånt fra Bjugn BK.

Hyggelig stemning: Alijan og Ida slapper av med kortleker og Thomas med gitaren.
Austrått Agroturistme driver med sau, andelsjordbruk og gårdturistme. Vi leide «Kårstua» og hadde tilgang til fine inneog uteområder og til låven. Inger og Vidar var hyggelig vertskap. Vi ble både hentet og kjørt til Hurtigbåten. De voksne
fikk hyggelig invitasjon til kaffe i hovedhuset. Inger tok Anne med i åkeren for å plukke økologiske grønnsaker.

Per hadde med bordtennisbordet sitt som ble flittig brukt på i 2. etasje på låven.

På lørdag la vi inn en historisk vandring og omvisning på Austrått. Bridgeinteresserte er også historieinteresserte.
En spennende, interessant og vel anvendt stund.

Vi bestilte ferdige bagetter til frokost lørdag og søndag samt lunsj på søndag. Pizza på fredag og grillmat på lørdag.

Regnvær fredag kveld, men fin sol både lørdag og søndag.

Etter kortspilling og grillmat på lørdagskvelden, ville ungdommene ned til fjæra og da var det bare for de voksne å følge
med. De aller freskeste tok en dukkert og etterpå var det sandvolleyball for alle på stranda.

-En kjempefin helg med fine folk!
Alijan
- Alle var hyggelige og inkluderende! En kjempefin tur!
Robert
- Hadde det veldig artig! Vil være med og spille mer!
Shirin
- Hvilken trivsel Per skapte der ute. Han har uante krefter og sjarm!
Anne

Mini-sommerleiren ga gode sommerminner og vi ble bedre kjent. Vi håper å kunne arrangere BridgeSommer også ii
august og håper at enda flere har lyst og anledning til å være med – påmelding kommer.
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Annes sommersnacks á la Inger på Austrått
Knutekål
Litt matolje
Litt salt
200 grader i ca. 10 min midt i ovnen til det blir sprøtt

