Ärende:

JulgransMaskeraden de 19 februari 2000.
Då var dags igen att skriva en sammanfattning över årets arrangemang som
sedan kan utgöra ett underlag för planeringen av nästa begivenhet med
målsättning att göra något bra ännu bättre.
Detta var nu 4:de året i följd som arrangemanget anordnades på rest. Holländaren i Mariestad.

Tidpunkt:

Vi startade kl. 19.00 med en välkomstbål tillblandad av Douglas G. Kvällens
maskeradtema var Vikingar, de flesta kom fantasifullt utklädda och samtidigt
som vi beundrade våra utstyrslar visade Mikael R. ett bildspel över våra tidigare
bedrifter.
Kl 19.45 bjöd Mikael R. sedan till bords och han anmodade oss att vägen förbi
baren där vi kunde inhandla passande dryck, alltså inte vatten och lättöl som
ingick i maten. Bordsplaceringen fungerade enl. principen: Halva spelkort samt
slumpens inverkan.

Festdeltagarna:

32 personer inkl. våran bartender som Douglas G. även hade fixat. Från sällsk.
Oxhornet deltog 19 personer de övriga 13 var medbjudna gäster.
Bifogar deltagarförteckningen.

Maten:

Var i år helt perfekt ! Vi själva stod för anskaffandet av 25 Kg grillade revben
från Oxen. Holländaren, Carola/Anna Karin, Tel. 64240, fixade potatisgratäng
och allt annat erforderligt tillbehör.
Hartmuth S. BJÖD på små utsökta bakverk till kaffet. Mkt. Hedervärt !
Mängden revben var väl tilltagen, som det nu kom att visa sig hade det räckt
med som mest med 22 Kg. (Mellan 0.5 till 0.7 Kg per person) Damerna åt inte i
den omfattning som vi vikingar hade föreställt oss.
Revbenen kostade 44 Kr/kg, vi hade ursprungligen tänkt att ordna en helstekt
(grillad) gris men detta visade sig ogörligt p.g.a. priset ca. 80 Kr/kg.

Visbladet:

Texten var enl uppgift för liten för synsvaga vikingar – jag lovar göra om den
till nästa år i blindskrift ! Bifogar Menyn/Visbladet.
Kanske kan nästa års tema bli: Maskerad för synsvaga.

Priset:

Totalt 160 Kr/person inkl. mat och lokal, varav 110 Kr gick till Holländaren,
40 Kr till revbenen samt 10 Kr för att täcka ev. avbokningar och bartenderns
mat.

Baren:

Helt OK ! Bifogar Drinkprislistan som var tilltagen för att överskottet skulle
täcka bålen och utsvävningarna av bartendern.
Som tilltugg hade vi bestyckat baren med salta pinnar och jordnötter, ca. 3 pkt
av varje, lite i överkant kanske.

Dryckåtgång:

Till bålen 1 L HB, 1 L Martini, 3 L Päroncider = 5 L som det blev över lite av.
Vi kunde nog ha tillsatt lite frukt så hade bålen sett hälsosammare ut !
2 flak mörkt öl, till revbenen.
1 flak ljust öl för att skölja ner det mörka.
2 flaskor 0.7 L O.P. Våra småflaskor med snaps hade ingen åtgång.
1 flaska 0.7 L Absolut
1 flaska 0.7 L Tysk Cognac
1 flaska 1.0 L Ballantine varav 0.5 L finns kvar
0.5 L sliskig mjölklikör typ Baileys
Ngt. Gin som Mikael R. hade med sig och förmodligen drack upp själv
5 flaskor rödvin, SANGIOVESE, Frithiofsson Collection
1 flaska vitvin av okänt märke
Till granen, (damerna) 20 småflaskor Baileys (Drambuie var slut för tillfället)

Lekarna:

Vi får nog alla försöka hjälpa vår vän Mikael R. att bringa ordning på sällskapet
inför nästa fest.
Ett annat alternativ vore att leka innan allt öl och sprit hunnit verka. Eller kan vi
kanske välja enklare lekar såsom ölhävning för lag eller ölkunskap där det
gäller att skilja mellan lätt/mellan och starköl. Kanske kan vi även ha pilkastning
med vadderade pilspetsar.

Musiken:

Detta är nu fjärde året som jag får kritik för dålig dansmusik och hög ljudvolym!
Och nu kan jag inte ens skylla på Lars A. som i år var helt utan skuld till det
inträffade.
Det var som f…n ! Jag lovar att själv ta hand om musikvalet vid nästa tillställning. Ni får helt enkelt stå ut med min ålderdomliga musiksmak för folk i mogen
ålder vill ha kramgoa låtar att dansa till och inte stå och skaka som om lopporna
invaderat golvet !
Kanske kan man avsätta en timme med djungelmusik och loppdans under
kvällen medan vi andra kan ägna oss åt dryckenskap.
För övrigt sponsrade Mikael R. oss med musikanläggning för andra året i följd,
sådana medlemmar är guld värda.

Förberedel- Fungerar utan mankemang. Lördag Kl 14.00 och Söndag Kl 12.00. Vi börjar få
ser/Avslut: rutin – förutom att Mikael R. fortfarande låg hemma i sängen och sov när vi
andra städat färdigt vid 13 tiden på söndagen.
Ekonomin: Tror vi gick ihop utan att klubben behövde göra några extra utlägg. Vinsten
består av div. överbliven öl och sprit som vi sparar till nästa tillställning.

Mariestad den 28 februari 2000.
Sekreteraren i Oxhornet / Harry Kjellman

