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Lite betraktelser från ett som vanligt väl genomfört sommarmöte på 
TanumStrand 2016 från medlem 1073. 

Vid årets sommarmöte på TanumStrand hade jag och min fru förmånen att få hjälpa till med att 
förbereda bl.a. alla välkomstpaket och därmed se vilket enormt arbete som läggs ned för 
sommarmötet av ett fåtal inom CCS. Ett arbete som jag tror få utanför de som arbetar med 
sommarmötet eller som tidigare har intimt medverkat förstår eller inser innebörden av. Det ska 
ju bara fungera och det gör det, men med mycket arbete och stress att bli klara i tid. 
 
Förutom allt arbete som görs på plats görs mycket innan vi kommer till sommarmötet. 
Förhandlingar med anläggningar med fokus något år framåt i tiden. Planläggning på plats 
någon månad innan sommarmötet, hantera inbjudningar, fördela rum, fixa sponsorer göra 
rallyrutt osv. Några som arbetar med detta är med i styrelsen medan andra har styrelsens 
uppdrag att göra vissa saker. 
 
Väl på plats börjar det stora arbetet med få allt klart till torsdag morgon, till den stora 
”invasionen”, inget får klicka! 
 
Söndag kväll anländer Tina, Christer, Veronica, Calle, Britt och Kaij i sina Corvetter och på 
måndag morgon efter frukost börjar arbetet med att hitta alla leveranser och paket som skickats 
till sommarmötet, som givetvis är utspridda på många platser inom hotellet. Samtidigt skall 
lokalen för inteckning ställas iordning, för att först kunna användas som upplag för allt som skall 
delas ut till deltagarna. När allt är hittat börjar arbetet med att fördela material i separata påsar, 
med allt som senare skall ned i välkomstpaketen. Samtidigt påbörjas tillverkning av påsarna, 
som givetvis är special för att kunna få ned rallyskyltarna. Rallyskyltarna läggs i ordning och 
fördelas i högar efter nummer. Förtyckta etiketter med deltagarnas medlemsnummer, liggande 
på färdigställda remsor, läggs fram. Parallellt med ”material” hanteringen pågår att följa upp 
bokningar och givetvis konstateras att det förekommer många missar i hotellets synkronisering 
med rum, ankomstdag och vem som skall äta vad. Men allt är under kontroll om än under 
organiserad o-ordning med arbete fram mot midnatt. 
 
Under tisdagen påbörjas packningen i påsarna som tillhör välkomstpaketen, det märks tydligt att 
det inte är första gången CCS gör detta, det blir lie av ett ”löpande band” där var och en har sin 
uppgift. Men det blir mycket handarbete för att synkronisera medlemsnummer med rallyskyltar 
och om det är en eller två deltagare på varje medlemsnummer, vilket påverkar innehållet i 
välkomstpaketet. För att inte tala om när medlemmar kommer med två bilar vilket kräver två 
rallyskyltar som skall ned i samma påse. Några gånger blev det fel och ändar upp med ”gör om 
gör rätt”. Resterande delar av styrelsen med respektive anländer. Mycket uppföljning mot 
hotellet och för några arbete åter till midnatt. 
 
Onsdag uppackning av tröjor, som tur är ligger de i storleksordning (så har inte alltid varit fallet) 
vilket gör att uppläggning i racks går enkelt. Iordningställande av påsar med material utöver 
klubbens välkomstpaket. Upplockning av pokaler och kontroll av dessa. Färdigställande av 
kuvert med drinkbiljetter och armband för alla middagar för respektive deltagare, att läggas i 
receptionen. Uppsättning av banderoller och program samt flaggor osv. Låsa platser för våra 
samarbetspartners. Men kl 20.00 på kvällen är i princip allt klart nu kan styrelsen ta en 
välbehövlig paus! inför torsdagens ”invasion”. 
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Torsdag, fredag och lördag flyter på med utdelning av välkomstpaket, köra material till 
Crusaders, våra funktionärer, och svara på frågor. Lördag eftermiddag rätta rallyfrågor och 
räkna röster på bilar. Varvat med social närvaro. 
 
Söndag, sommarmötet avslutas alla deltagare drar hem men styrelsen i CCS är fortfarande 
kvar, städar och plockar ned CCS material i lådor för transport till Råå för lagring till nästa års 
sommarmöte som då är i Ronneby. Nu återstår bara att göra det ekonomiska avslutet. 
 
Sens moral: Styrelsen i CCS tar semester för sommarmötet och för alla förberedelser inför 
detta, är först på plats och lämnar sist. Gör ett fantastiskt arbete för klubbens medlemmar och 
får sällan eller aldrig positiv kritik för allt nedlagt arbete, tänk på detta till kommande 
sommarmöten. 
 
Alla i styrelsen gör ett fantastiskt arbete för att sommarmötet ska bli perfekt, men utan Veronica, 
Tina och Britt skulle arbetet inte flyta så bra, de är motorerna som överglänser våra bilars V8-or!  
 
 
Tack för sommarmötet 2016  
1073 
Dick o Ann 
Numera boende i Grebbestad 
 
 


