Instruktion för Uisge-Six angående Stora Höstmötet den 18 – 20 augusti 2000
Allmänt
Stora höstmötet kommer att genomföras som en tvådagarsmanöver under helgen 18 – 20
augusti i trakterna av Tierp i Norra Uppland. Därstädes har Christer Åhs ett sommarviste,
vackert beläget vid kusten och detta blir vår bas för manövern.

Inriktning
Paul Nyman håller sitt ordinarie provningsmöte, som därmed flyttas från onsdagen den 16 till
fredag den 18. Två nya Whiskysorter skall bedömas på traditionellt sätt.
Vi besöker under lördagen Mackmyra Svensk Whisky AB som har sitt säte vid Mackmyra
Bruk strax utanför Valbo, cirka 10 km från Gävle. ( ca 1 timmes bilresa från baslägret )
Vi har ordnat en specialvisning av destilleriet under ca två timmar för medlemmarna i Uisge
Six. Där får vi bekanta oss med anläggningen, vi får veta hur dom gör Whisky samt höra om
deras planer för framtiden. Troligen får vi också prova deras Whisky. ( Detta gäller inte
Christer och Paul som är chafförer ? )

Deltagande
Vi utgår från att samtliga medlemmar ställer upp, utom Gösta Rising som fått särskild dispens
att frånvara. Endast mycket speciella orsaker kommer att godkännas som skäl för frånvara
bland övriga medlemmar. Vänligen kontakta Paul eller Christer i god tid för avstämning om
plats för upphämtning.

Ansvarig för höstmötet
Christer Åhs och Paul Nyman ansvarar för alla praktiska arrangemang. Vilket innebär att vi
ensidigt beslutar om val av mat och dryck samt inköper detta. Viss handräkning vid tillagning
av mat och sanering efter måltid ( disk ) kan åläggas medlem. I övrigt har medlem enbart att
följa givna instruktioner.

Medtages
Varje medlem uppmanas att medtaga sänglinne, personlig hygienutrustning samt ombyte av
benunderkläder. ( Det finns sängar till alla ) Vi kommer vidare att anordna ekonomisk
klarering för årets sommarfest samt del av höstmötet varför medlemmen uppmanas att
medföra en ansenlig summa pengar.

Avresa
Fredagen den 18 augusti, klockan 15,00 från Nynäshamn. Paul och Christer ställer upp med
var sin bil och hämtar upp medlemmarna efter överenskommelse.

Program
18 augusti
15,00
18,00
18,05
18,30
19,00
20,50
24,00
19 augusti
09,02

09,10
09,25
10,10

11,05
12,00
13,00
15,00
16,00
16,20
16,45
17,36
24,00

20 augusti
09,02
09,10
09,25
10,00
11,00
14,00

Gemensamma avresa i kolonn från Nynäshamn.
Framkomst till baslägret i Uppland.
Urlastning av utrustning och fördelning av sovplatser. Chister har suverän rätt
att fördelas dessa efter graden av känd snarkbenägenhet hos respektive medlem.
Besiktning av omgivningen, acklimatisering samt förebyggande behandling mot
smärre skadedjursangrepp och andra fysiska obehag. ( intages efter behov )
Ordinarie Wkiskyprovning inleds. Värd: Paul Nyman
Måltid, värd Paul Nyman
Personlig hygien, sängående, tystnad

Allmän uppstigning. Egen uppstigning vid tidigare tidpunkt är tillåten för
enklare toalettbestyr, liten vandring i naturen eller liknade. Medlem uppmanas
därvid att visa hänsyn mot övriga medlemmar.
Personlig hygien. Vid behov rekommenderas gymnastiska övningar för
stärkande av förslappade muskler och leder.
Frukost
Promenad i omgivningarna om vädret tillåter. Rika möjligheter kommer att
erbjudas medlem att tryckutjämna eventuella väderspänningar, avlägsna
restprodukter i mun och svalg samt att blanda under natten uppkomna odörer
med de naturliga dofter som finns i omgivningen.
Förmiddagskaffe och förnöjsam samvaro.
Avresa till Macmyra.
Framkomst till Macmyra . Visningen börjar (två timar)
Avresa från Mackmyra
Framkomst till baslägret.
Intagande av rackabajsare för upplättande av stämning samt höjande av
smärttröskel mot smärre stötar och slag.
Förberedelser för middag
Middag med prat och lekar
Personlig hygien, sängående, tystnad. Dispens kan medges för ytterst svårlösta
frågor som ej hunnit behandlas under ordinarie tid

Allmän uppstigning.
Personlig hygien.
Frukost
Städning, sanering, iordningställande för avfärd
Avfärd mot Nynäshamn
Hemkomst

