Marilleva uge 4 2018.
(Billedgalleri – klik her!)
Den 9. januar stod vi 41 forventningsfulde skiløbere ved
Den Fynske Landsby og var klar til at pakke bussen til årets
uge 4 skitur med Skiklub. Denne gang var vi så heldige, at få
vores egen bus, så vi ikke skulle samle op undervejs, dejligt.
Turen derned gik uden trafikale forhindringer, og vi nåede
vores bestemmelsessted tidligt lørdag morgen. Bussen blev
tømt, og al bagage stuvet sammen i et rum, da værelser
først var klar efter kl. 15. Efter indtagelse af et italiensk
morgenmåltid var det tid til at få skiene på, og komme ud og få benene i gang efter en lang bustur.
Søndag var det så tiden, hvor vores ”strenge” skiinstruktører så skulle herse med os.
Det gik som det plejer, der er noget at rette på os alle sammen, når instruktørernes skarpe øjne
ser på os. Der blev efter den første dag flyttet lidt rundt på holdene, således at niveauet på
holdene passede bedre sammen. Det betød at de fleste fik mere ud af undervisningen. Der blev
som sædvanlig også lavet videoer af hver enkelt, det blev fremvist og debatteret holdvis over en
tår øl eller vand.
Efter instruktionerne fandt deltagerne som sædvanlig sammen på nogle hold og fik løbet rundt i
området.
Et betonhotel oppe på et bjerg er ikke det mest inspirerende sted at opholde sig. Der manglede et
godt rum, hvor man kunne samles. Men det lykkedes dog for turlederen at få reserveret et rum til
os, så de der havde lyst kunne følge med i Danmarks håndboldkampe. Som sagt var hotellet ikke
det bedste, men da maden var buffet både morgen og aften, inkl. drikkevarer ad libitum, kunne
alle finde noget at spise, tror ikke nogen gik sultne i seng.
Når hotellet ikke levede op til vore ønsker, så må vi glæde os over, at vi havde en uge med rigtig
godt vejr, et par formiddage med snevejr, men ellers solskin og gode pister. Det kan de i Italien.
Turen hjem startede lørdag aften og igen kørte det bare efter planen, dog blev bussen stoppet i en
kontrol efter vi var kommet til Danmark, men alt var i orden, så vi kom hurtigt videre, og ankom til
Odense først på eftermiddagen om søndagen.
Tak til Kim for en god tur og tak til deltagerne for deres altid gode humør og smådrillerier,
ligeledes også tak for den måde hvorpå ”nye” deltagere bliver taget ind i en ”gammel” gruppe,
håber vi ses igen i uge 4 2019, til nye udfordringer.

Allan

