
Tempoposten nr 2-16 13

Tempotreff på første klasse
Takst og foto: Terje Flåt

De fleste treff jeg har vært på har 
jeg innkvarteringen vært relativt 
enkel, ofte i telt. Denne gangen ble 
det annerledes. Lindesnes Tempo-
klubb inviterte til treff i Spangereid 
og kunne friste med rabattert over-
natting i hotellrom eller leilighet på 
Lindesnes Havhotell. Fristelsen ble 
for stor, og jeg ble enige med Ole-
Petter at vi skulle dele en leilighet. 
Det valget skulle vi ikke angre på. 
Hotellet var flott og beliggenheten 
perfekt ved sjøen, fem minutters 
gange fra treffplassen.

Nå hadde heller ikke telt vært et 
dårlig valg, for været denne helgen 
i begynnelsen av juni kunne ikke 
ha vært bedre. Det gjorde sitt til at 
treffet ble en suksess. Men det er 
ikke bare været som skal ha æren. 
Arrangørene gjorde en glimrende 
jobb. Kjøreturen til Lyngdal var bra 
organisert med mannskap plassert 
strategisk i vegkryss som sørget for 
at deltakerne ble loset i riktig ret-
ning.  Om kvelden ble det rekefest 
og anledning til prat og diskusjon. 
Underholdning ble det også med 
utlodding av tilhenger og auksjon 
av moped.

Det har blitt vanlig med eget 
Tempo-øl på mange treff. På dette 
treffet var det Tempo Lett øl fra 
Lindesnes Brygghus. Det kostet litt, 
men en forstod fort hvorfor. Et så 
velsmakende, IPA-øl antar jeg, er 
det ikke ofte en får på treff. 

Treffdeltagerne hadde gjort noen 
grep for å holde kostnadene nede 
og gjøre treffavviklingen enklere. 
Det mener jeg er fornuftig. Den 
obligatoriske t-skjorten som vi etter 
hvert har ganske mange varianter 
av var byttet ut med klubbens 

Turen ble ledet med militær presisjon
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egen, som ble solgt til de som øn-
sket den. Det var heller ikke matser-
vering under kjøreturen til Farsund. 
De fleste klarte å finne seg noe å 
spise på egenhånd. Selv koste jeg 
meg med en gedigen softis som 
passet perfekt i varmen og fylte 
opp magen for en stund.

Dette var det andre treffet i Span-
gereid og mitt første besøk. Jeg 
håper virkelig det blir flere for her 
var det mye som stemte. Beliggen-
het, gjennomføring av treffet, og 
ikke minst været. Det er jo alltid fint 
på Sørlandet!

Rekefest i 
teltet

Hyggeligge verter 
serverer grillmat

Ferske sørlandsreker.
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Mye fint å se i gaten i Farsund


