Olimpijada IVV 2007
Društvo Pohodniki Triglav Nova Gorica se je kot edino iz Slovenije udeležilo Olimpijade
IVV (Svetovne organizacije množičnih športov, katere direkten član je). Dogajala se je v
Otepi (Estonija). Tam smo se srečali s pohodniki vsega sveta (37 držav je bilo zastopanih) ter
z mnogimi navezali tesne stike. V sodelovanju z IVV društvi iz Poljske, Litve, Finske,
Estonije smo opravili več pohodov (pohod po Varšavi, Helsinkih, Rigi, Tallinu, Tartu-ju,
Otepi). Obiskali smo dva narodna parka: Soomaa in South Estonija. Na povratku smo si
privoščili še ogled Jasne Gore(Czestochowa) in rudnik soli Wieliczce.
Potovanje, ki smo ga opravili z avtobusom Avriga iz Nove Gorice, z dobrima voznikoma in je
trajalo 11 dni naj bi bilo težavno. Toda v dobri družbi in dobri organizaciji smo zdržali.
Domov smo se vrnili polni novih vtisov in ohranili ga bomo v lepem spominu.

Otvoritvena slovesnost je bila zelo zanimiva za nas. Cel stadion je bil poln različnih narodnih noš, ki so
nam zaplesale

Na poti v Estonijo smo s pomočjo Poljskega predsednika IVV Andrzeja opravili pohod po Varšavi.
Nekaj utrinkov s tega pohoda.

Ogromna Hiša kulture, ki so jo zgradili Rusi.

Kosilo v Varšavi.
Tako veselo druženje je bilo ob vsakem
obroku. Dežurne ekipe so se vsakič izkazale.

South park Estonija

Lisičke!!!
In koliko jih je bilo.
Seveda smo nam jih pripravili za dodatek k večerji.

Narodni park Sooma.

Naš uradni fotograf: Bojan Berlot
Počitek na pohodu po Sooma narodnem parku. To je eno samo močvirje.

Naše bivališče 5 km od Otepe.
.

Prepričati se je treba, ali je nujno hoditi po stezi
iz desk. Uhu, seveda.
Mirjam je skoraj ostala brez copat.

Bivališče Vaike Trommi je kot v pravljici. Po štirih dneh bi najraje podaljšali.

Naše sosede so bile štorklje
Z nami so potovali na Olimpijado tudi predstavniki Hrvatskega IVV. Na sliki je Loreta, ki je tam
praznovala svoj rojstni dan in se je za nas zelo potrudila v kuhinji.

Rezultat: polenta, brodet in "spodregovca" (regrat).!

Na poti domov smo se ustavili v Rigi (Litva). To je prekrasno, bogato trgovsko mesto - pristanišče.
Nekaj utrinkov s pohoda po mestu.

V parku smo odkrili zanimivost: Mostiček zvestobe. Poglej dobro na sliko: zakljenjene
ključavnice, ključ pa je vržen v vodo pod mostiček. "Zvestoba do groba".

Tudi mimo Jasne Gore v Čestohovi (Czestochowi) nismo šli. Seveda smo se ustavili in nekaj utrinkov
s tega postanka je na fotografijah.

Za obisk rudnika soli Vijelički (Wieliczce) se lahko zahvalimo šoferjema Avriga: Dimitriju in Alešu.
Veliko bi zamudili, če bi si ga ne ogledali. Ponujam v ogled fotografije figuric iz soli. Kot v pravljici!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voden pohod po glavnem mestu Estonije Tallinu smo opravili v dežju z vodičko v tempu hitre hoje.
Začeli smo v čudovitem parku.

Pohod po starem delu mesta Tallina je bil zanimiv.

Pogled na dolnje mesto.

Na tej tribuni smo Američanom zapeli našo himno.

Gasilska slika pred domovanjem v Vaike Trommi z zelo
prijaznimi gostitelji.

Še nekaj utrinkov iz Tartu-ja.

Prav zato, ker je bil Hotel Portus
blizu pristanišča, smo se
trajektom zapeljali v Helsinki.

Glavni ekonom Keber Angel

Katjuša slikana s promotorjem

Glavni kuhar Bojan Berlot s tokrat dežurno pomočnico.
Hvala mu!

Nočni pohod po otvoritveni slovesnosti

Olimpijski ogenj

naslednjih olimpijskih iger, ki bodo
leta 2009 na Japonskem

Veliko truda je bilo potrebnega, da je tako zahteven izlet na Olimpijado IVV uspel. Hvala prav vsem za
pomoč! V 2009 na Japonsko!

Zapisala: Mirjam Silič
slika: Bojan Berlot

