Prijateljska društva IVV iz tujine – naši gostje
1. Pohodniki iz Avstrije s svojim predsednikom Robertom Walzerjem so bili že drugič naši gostje.
Prijateljstvo utrjujemo tudi s srečanji na olimpijadah IVV, na Malem Lošinju in seveda nepogrešljiva je
elektronska pošta.

Prvo srečanje pri nas v Lipi leta 2006

Prijatelji pohodniki v Otepi na Olimpijadi IVV.
Na sliki Pohod v South Estonija narodnem parku

Zastave (avstrijska, slovenska in društvena) čakajo
na cilju pred lovsko kočo na pohodnike : avstrijske
in slovenske.

Postanek za panoramski razgled.

Pohod po Krasu je bil čudovit.
9. maja 2008 – roj je bil v cvetju.

Kmalu za tem je nastala
Prijateljsko srečanje v
tema, približalo se je
Dornberški lovski koči .
grmenje in strele!
Nevihta – usoda našega športa

2. Prijatelji v IVV pohodništvu iz Norveške
V letu 2006 smo se prvič srečali s pohodniki iz Norveške. Štirje prijatelji iz norvešega pohodnega kluba
Marsjklubb so bili na poletnem potepanju po Evropi. Ustavili so se tudi pri nas. Želeli so opraviti pohod
za IVV žige (Europa cup). Popeljali smo jih na Kras. Naslednjič smo se srečali v Otepi.
V septembru pričakujemo veliko skupino norveških pohodnikov, za katere bomo pripravili dva vodena
pohoda.

Pohod v Luipi dne 9.9.2006.

Nemogoče je se posloviti od Krasa brez da bi poskusili teran in
pršut. Na sliki smo na domačiji Kavčič Stojana v Lipi.

3. Prijatelji iz Nemčije
Od 29.3. do 4.4.2007 smo pripravili »pohodniški teden«. Naši gostje so bili pohodniki iz Nemčije, ki jih
je pripeljal Herbert Meyer ( že drugič). Šest IVV pohodov smo izkoristili za to, da smo jim pokazali
nekaj naših turističnih znamenistosti.: Bled z jezerom, Kobarid in smaragdno reko Sočo, Lipo in Kras,
Goriška Brda s pokušino vin, Škocjanske jame. Tudi družabno srečanje med nemškimi in slovenskimi
pohodniki je bilo nepozabno kljub razliki v jezikih. Ob slovesu se je utrnila tudi kakšna solzica.

Na pohodu »Spoznavajmo Kras« v Lipi, ki
ga tradicionalno organizira naše društvo,
smo skupino obdarili.

Bled – pohod z železniške postaje do jezera.

Z značilnim čolnom »pletno« smo jih popeljali
na otok.

Goriška Brda – pokušina vin na kmetiji Belica.

Prijatelji »v pohodništvu« na pohodu v Kobaridu.

Slika s trga Evropskega prijateljstva na meji med
Slovenijo in Italijo.

