
Vinterdaagit HYMER CLUBIN stailiin. 6—8. Aprillii 2 tuusen18  
 
 Oli kerran ehkä tän ååren ( vuoden )  börjassa , Turuus messut ( ei tshyrkkamessut ) ku jotku 
reesamessut. Meijän gamla stara Atte  ( ihan kliffa kundi siit huolimatta et se on entinen kapiainen 
WAU  ) No , kuiteiski kävi niin et se  ( atte ) hiffas siel messuil yhen sorvarin ja Atte ku duunaa 
kaikkee kliffaa ( no joo !? ) nii se jäi språåkamaan tän sorvarin kanssa . No siin ku ne praatas 
aikansa , niin sit Atte hiffas ettei se ollutkaan mikään sellanen vaanli  sorvari vaan se heetas Lasse 
Sorvari.    Atte ku on aika snabi (= NOPEA; ai jaa ) snaijaamaan  ( oho ) niin sil lamppa välähti et 
tää Lasse voiskin järkkää clubin vinterdaagit , ku sil on pulju tuol Hyvinkääl ku trokaa HYMERII. 

Siin ne kundit sit sopi et  okei , ja 
siit se lähti. No loppu on sit 
historiaa senhän te tsennaatte 
enkä tälle paprulle duunaa siit 
sen enempää. Joku oli hiffannu 
räknaa kaikki HYMMERIT  ( osa 
oli niist bilikoit ja sit oli niit ,,, no 
olkoon ) Oli siis KAIKKI 
HYMEREITÄ  ( toimituksen 
huomautus ) eli niit oli siis 
tillsammans tretti  5  bilikaa ja 
jengii yhteensä sex ti åtta , siin oli  
gimmoi ja gubbei . No,  mä vähän 
kuiteiskin skrivaan mitä mä 
muistan =(oon kuullu kerrottavan) 
Siel oli ton Lassen eli tää on just 
se Sorvari jolla on se pulju,  se 
on muuten BEST CARAVAN  
(hyvä handeli ) nii se oli järkänny sinne safkat , niit sit skruudattiin ja joristiin siin lomas.  

 

 

Sinne tuli tää Isobomsa 
ite messiin ja sil oli 
muija följes . Sille 
bomsalle Atte dilkkas 
yhen snadin 
flaggan.Sitä Atte sit kiitti 
ja bockas kaikest 
stäräst ku tää bomsa oli 
järkänny Hymer Clubil .  

Lasse snadisti kans 
berettas Bestiksest mitä 
ne duunaa ja blisaa, se 
oli stärää hööraa ku ei 
tsennattu kaikkii niiden 
hommii.  

 

 



Kaffen jälkeen börjas jortsus , 
siin joku sjungas karaåkee ja 
dokattiin , nii ja olihan siel 
bastu mis jotkut kävi vaan 
ihan snabisti ,( = nopeasti ) 
joku ehkä parikyt minuuttia .  

Sit följande daagil ku darris 
helpotti niin ruvettin funtsii et 
kuka skujaa himaan .  

 

 

 

 

Ai nii programmist viel tuli mieleen , et oli taas Atte ottanu gamlat familiskimbat messiin ja viel 2 
paria . Sil oli ollu ne jemmas ( ku ne ennen hiihti niil koko familin kanssa ) ne on semmoset kahest 
koolingin pätkäst snaralla bindattu kimppaan ja remmit mihin klabbit duunataan neljät skimbaajat 
yksillä suksilla .  

Se oli skaba Hallitus vastaan jäsenistö (osa  hallituksesta oli kadonnu johonkin koloon tuol 
Vietnamissa niin oli vaan fyyra mist valita . Meit oli mää,  ( Höörna = Kulmala ), Masa ja Pirjo.  

Siit stikattiin kauhu faartiin skimbat vaan tsibunoi ( siin oli kartsal sandii) sit piti ( Atte ku on luonto 
jätkä nii se oli tuonu tikat messissä ) nii niit piti siel kurvas stikata siihen tauluun mikä oli maassa .  

No meidän ( hallituksen ) funtsi  oli semmonen et ei voida vinnaa ku silloin ne olis =( jäsenistö) olis 
bytskannu koko jengin heti. Nii me annettiin niiden vinnaa,  

Grattis vaan on meill hyvä jengi.  Vinnanneessa jengissä skimbas Nata , Anne, Ismo ja Vesa , ne 
vinnas sllä ku niil oli tikkataulu duunattu retta siida upp.     

No sori ny mä jorisin  jo liikaa et homma seis . 

 P. S . tattis  

vaan  viel alla( = kaikki ) ku oli messis  .arno 

  

 


