
Jahresrückblick   2017 

 

Scho wider isch es Jahr düre u mir Schribe scho 2018.   

Dr  Neujahrsapero wie immer bim Christen Stefan im Garage isch guet bsuecht 

worde vor Aktivmannschaft, si hei doch ihre gross Verdienst, Sold wöue cho abhole! 

Ha aber de Anwäsende Mitglieder müese Säge, ig heig no nie so viu 

Entschuldigungen und Unentschuldigti Üebige gha wie letscht Jahr! Hoffe dr  

Üebigsbsuech wärd de das Jahr besser, mir hei nie zur Zyt chönne afo, oder  

z Wätter het grad nid passt! Z' Ässe im Garage isch wie immer sehr guet gsi, 

dr Stefan git sech immer sehr viu Müeh! U weme Hei mues weis ig aube ou,  

es paar hei aube chlei meh Sitzläder, meh wed ig hie nid Säge!  

 

Afang Februarhei mr z' Treberwurstässe bim Bosch Peter gha. 
 

GV 2017 hei mr im Waldhus vor Burgergemeinde Schwadernau am 24. Februar 

2017 gha.  

 

Anfang März isch üses Reisli nach St. Maurice gange, uf em Programm isch 

Besichtigung vor Militärfestung bim Taleingang richtung Wallis. Mir hätte üs äue im 

Berg inne verloffe, hei aber e guete „ Führer „ gha wo mit dere Festung verwuzlet 

isch. Am Nomitag isch es witer nach Lausanne, wo e Schnitzeljagt „ Foxtrail „ uf em 

Programm isch gsi, dr Wäg hei nid aui gfunge, wei nid genau obs am Bier gläge isch! 

Am Sunntig wo mr wider aui zäme si gsi isch es i Neuenburger Jura nach Motier 

gange is Absinth Museum mit ere Zelebrierig vo div. Absinth. 

Uf em heiwäg si mr no id Asphalt-Mine go z ' Mittagässe. 

 

Am Sunntig 30. April isch üses Fescht dr Eierufläset in Schüüre uf em Programm gsi. 

E Tratitionsanlass wo einige Jahr nümm düregfüehrt isch worde. Wätter isch uf üsere 

Site gsi, Sunntig Super Wätter, die vordere Tage hets grägnet u am Mäntig ou scho 

wider. Hei sehr viu Lüt gha us Feedback nur Positiv!  

 

Mittwuchhöck hei mr vo Frühlig bis i Herbscht gha , isch guet acho si immer es paar 

gsi.  

 

Z' Üebigsprogramm isch so gstaltet gsi für e Emmentaler HDSW in Frutigen.  

Am 5. August isch z'Hälferfescht vom Eierufläset gsi. 

Passiv Gönnerobe isch ou im Auguscht gsi, sehr guet bsuecht gsi u hei e luschtige 

Obe gha. 

 

Sit em Summer hei mr ou schöni Vereinsjacke.  

 

  



Am 2. September simer uf Frutige a Jahresanlass gange, üse Einsatz isch dört ganz 

dernäbe gange,  mir hei fasch meh Löuft as Wasser a gsugt, bi mir vorne an 

Strahlrohr hets klepft wie uesere Kanone, ig hät am liebschte das Strahlrohr a Bode 

gleit u dr vo glofe. 

Im Glückspiel hei mr no chlei Punktet het aber niene meh häre glängt! 

Mir si 3 letscht worde. 

 

Im Herbscht hei mr no e zusatz Übung gmacht für d' Ursach zueche, Problem 

si so wies usgseht die Sugschläuche!  

 

Im Herbscht isch es ou ad Arbeit gange, die auti Buttensprütze z' zerlege, git scho no 

Arbeit bis die geit.  

 

Am letschte Mittwuchhöck heim mr Fisch gmacht! Friteuse teschte isch uf em 

Programm gsi, guet gange, bis si gar nümm gange isch! Hei du Alternative müesse 

Sueche! Es hei du ömmu aui gnue hga am Schluss.   

 

Am 15. Dezember, Fodueässe uf em Hubel, es isch Nass u Schnüderig gsi, mir heis 

du im Vereinslokal gha, 
 

So das isch es wider mou gsi, Merci fürs zu Lose. 
 
Euie Presi 
Lorenz Gafner 


