Za formou a zážitkami do švédskych bažín
Naše dobrodružstvo sa začalo vo štvrtok (9.8.). Pre niektorých
znamenal tento deň únavnú cestu do Prahy, pre druhú, menšiu
skupinku začal nasadnutím do autovlaku na košickej stanici. Cesty sa
nám mali prepliesť o deň na to v Rostocku. Na začiatku sa nám
cestovalo skvele. Kolesá vlaku škrípali, čo bol neklamný znak toho, že
sme v pohybe. Výhľad za oknom sa nám mihal pred očami až do chvíle,
kým sme sa o 5.00 ráno (10.8.) nezobudili na stanici Olomouc. Všetko
sa zdalo byť v poriadku, ale keď sme o 8.00 opäť zbadali krásu
olomouckej stanice, veci sa začali meniť. Po viac, ako 5-hodinovom
meškaní vlaku, sme naše životy zverili do rúk Tomášovi, ktorý poriadne
prehnal auto po nemeckých diaľniciach a tým zabezpečil, že trajekt
o 19.00 sme stihli s náskokom dvoch minút. Obisacké posádky, ktoré sa
držali pôvodného plánu – trajekt o 15.00 – sa teda museli zaobísť bez
našej vševediacej navigácie naprieč Škandináviou. Landvetter a chata
miestneho klubu OK Landehof nás privítali o druhej nadránom, čo nám
prinieslo už vytúžený spánok.
Keď sme sa druhý deň ráno všetci zišli v rozľahlej jedálni, nabudení
a plní elánu do krásnych, síce zamračených dní, na tvárach všetkých
žiaril úsmev. Akoby sme ani neabsolvovali náročnú viac ako 1500 km
dlhú cestu. Po hromadnom zvítaní nasledoval boj o poličky v chladničke
a háčiky na zavesenie uterákov. V ten deň sa poniektorí z nás prvý krát
stretli so severským terénom. Čaro švédskych čučoriedok prevládlo nad
chuťou brodiť sa v mokrých bažinách, preto sa prvé tréningy končili
fialovými palcami a zatiaľ suchými topánkami. Terén nás opantal svojou
náročnosťou a presnosťou, straty teda boli minimálne. Časom sa zistilo,
že nebojácnejší vyhrávali a opatrnejším vychladla večera. Začali sa
vyhľadávať nové miesta na sušenie vecí. Večery pre nás znamenali
voľný čas, ktorí sme trávili hraním hier, čítaním kníh a zodpovednejšia
časť aj kreslením postupov. V takomto duchu sme fungovali zopár dní,
až kým neprišiel silno očakávaný štvrtok (17.8.). Tento deň pre nás
znamenal deň zmien. Okrem balenia sa a pripravovania na sťahovanie,
štvrtok bol špeciálne výnimočný pre Mirku, ktorá oslávila svoje
narodeniny v našej spoločnosti. Po krátkej oslave vznikol nápad, že deň
využijeme na preskúmanie malých ostrovčekov pri Göteborgskom
prístave. Trajekt nás odviezol na ostrovček Köpstadsö, kde sme
absolvovali krátky bežecký tréning. Zvyšný čas sme využili na kúpanie
v mori.

Prvý deň pretekov, keď sme už boli presťahovaní na inej chatke, sme
zistili, že švédske oblastné preteky majú viac účastníkov ako je vôbec
registrovaných pretekárov v Slovenskom zväze. Po odštartovaní určite
každého napadlo, že to vyzerá byť deň plný "zábavy". Terén bol tvorený
zo skalnatého podkladu, lúk, obrovských skalných zrázov a fialových
kvetov. V čistom lese bolo minimum kontrol. Trate boli krátke, no
napriek tomu sme na nich pobudli pekný čas.
Druhá, šprintová etapa sa konala sa konala v Göteborgu. V nej sa
slovenskej výprave zadarilo, obsadili sme dobré miesta. Po skončení
pretekov sme mali od organizátorov zabezpečený vstup do zábavného
parku Liseberg. Nohy nás ako na prvú atrakciu zaviedli na šialenú
horskú dráhu, kde nejeden z nás nechal svoj žalúdok. Veža od voľného
pádu, ktorá merala rovných 115 metrov, na seba tiež nenechala dlho
čakať. Celí roztrasení sme sa nakoniec po nádhernom dni tešili na
chatu.
Posledný deň nášho výletu začínal longom. Po stretnutí sa
s middlovským terénom sme dúfali, že táto trať povedie viec do lesa.
Naše očakávanie sa splnilo, a tak sa 1 300 ľudí predieralo v lese plnom
bažiniek a hústnikov každej veľkosti. Naša snaha prežiť bola dobre
ocenená, pár z nás sa dokonca ocitlo aj na víťaznom stupienku.
S dobrým pocitom z úžasných dní a skvelých výsledkov sme neskôr
posadali do áut a vybrali sa na dlhú cestu domov. Spokojní, že sme
zažili nezabudnuteľný výlet a plno zábavy, sme však už všetci snívali
o vlastnej posteli.
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