HSOK Venners 22. alpetur
Den 28. august 2009 tidlig morgen drog 50 glade venner afsted på årets
vandretur. Med Leif Nyqvist ved roret, som vores altid stabile chauffør, gik
turen mod færgen i Gedser, hvor alle fik forsynet sig med drikkevarer til de
næste 10 dage.
Første større stop på turen var i byen Hof, hvor vi skulle overnatte. Rigtig
dejlige værelser og lækker aftensmad.
Efter en god nats søvn var det ombord i
bussen igen, og snart havde Tove
brygget dejlig kaffe med mulighed for
avec. Efter ca. 9 timers behagelig kørsel
nåede vi endelig frem til Vigo di Fassa,
hvor hotel Crescenzia den næste
uge dannede ramme om vores
vandreture.
Det blev en uge med rigtig dejligt vejr,
og nogle rigtig gode vandreture, hvor
der var mulighed for forskellige udfordringer. Jakob Vang havde (med god
hjælp af Sonja) til hver dag tilrettelagt 3 forskellige ture, kategoriseret som:
kort, mellem og lang. Dette betød, at alle fik opfyldt deres ønsker for
henholdsvis udfordringer og mindre skrappe ture. Bl.a. var nogle af de seje oppe
og gå på gletcheren Marmolada med lokale bjergførere, som jeg har ladet mig
fortælle, var ret benovede over deltagernes præstationer.
Om aftenen blev der hygget og udvekslet oplevelser fra de enkelte ture, og
onsdag aften havde hotellet lavet gallamiddag.
Sidste aften var der lagt op til lidt ekstra
hygge med uddeling af diplomer og
medaljer til vandrere, der havde været
med i henholdsvis 5, 10 og 15 år.
Endvidere var der underholdning af
den populære sanggruppe og oplæsning
af den udsendte reporters referat af
ugen, ja og så kom der ellers gang i
dansen. Næste morgen var der flere med trætte øjne, da bussen stod klar til at
køre os tilbage mod Danmark via Hof.
Jeg synes det var en fantastisk uge i gode venners lag, og der skal lyde stor tak
til alle for at bidrage med godt humør og en hjælpende hånd, hvis der var brug
for det. Den største tak skal dog lyde til Jakob Vang og Pierre Klitgård, som gør
det muligt, at disse vandreture kan gennemføres.
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