6. pohod Spoznavajmo Kras v Lipi na Krasu, dne 19.4.2009
Množična, že tradicionalna prireditev društva, je mednarodni pohod "Spoznavajmo Kras". Start
pohoda je v Lipi izpred Doma krajanov. Kot vsako leto smo tudi letos ponujali tri proge: 6,12 in 18 km.
Pohodniki so se povzpeli na vrh Trstelja, 643m visokega hriba nad vasjo. Žal nam vreme ni bilo
najbolj naklonjeno, tako so bili panoramski razgledi zastrti z meglo.
Ob progah smo postavili bogate okrepčevalnice. Na cilju pa je pohodnike čakala enolončnica: segadin
golaž.
Povabili smo Zeliščni center Grgar, ki je predstavil svojo dejavnost. Prav tako je čebelar ponujal svoje
čebelarske proizvode.
Ker smo v društvu sklenili, da se bomo zavzemali za večje varovanje narave, smo pristopili k
vseslovenski akciji Športne unije Slovenije "Za naravi prijazne športe 2009". V ta namen se na razne
pohode odpravljamo skupno z avtobusom, da bi manj onesnaževali naravo. Pohodnike navajamo k
ločenemu zbiranju odpadkov. Vztrajamo tudi, da vsak svoje odpadke prinese s pohodov domov in jih
primerno odloži.
22. aprila je bil Dan zemlje, zato smo prisotne nagovorili temu primerno. Moje osebno mnenje je, da
ljudi navajamo na čisto okolje, na lepe navade, na opazovanje čiste narave..., ne pa, da je potrebno
organizirati očiščevalne akcije, ki so postale tako moderne!
Ob zaključku prireditve so skupine prejele priznanje in nagrade, prav tako največje družine, najmlajši
udeleženci pa najstarejša dva.
Priznanje za redno udeležbo na pohodih, ki jih pripravlja naše društvo , točneje za vsaj 20 pohodov iz
koledarja društva, je prejelo 46 pohodnikov. Le-te pa čaka v maju še nagrada!

Prireditveni prostor je pripravljen. Čakamo pohodnike.

Vpisno mesto in razstava slik s pohodov 2008.

Ponudili smo kavico.

Še nagovor in gremo na pot!

Proge so bile označene, a prav so prišli tudi redarji.

Že je prva okrepčevalnica, sredi gozda.

Pohodniki se vračajo. "Punce" so pripravljene, da jim postrežejo s segedinom, pijačo, sadjem.

Največja skupina je bila iz sosednje Italije: Marciatori Stilbagno iz Prate (PN).

Tudi druga skupina so bili prijatelji iz Italije, iz Trsta.

Med številčnejšimi družinami: družina Ščuka-Birsa

Družina Valentinčič (nona komentator!)

Družina Bizjak

Najstarejši udeleženec: Šavle Franc

Najstarejša udeleženka: Mielničzek Darinka

Podelitev priznanj za 2008: Bajt Franko in Marta

Beguš Nadja

Berlot Matjaž.
Tata Bojan je še v "službi" na okrepčevalnici.

Bizjak Ada in Bogomil

Cernatič Nada, Zdravko je še na terenu (redar).

Černic Anica

Keber Katjuša

Cipot Rezika

Korenč Ivanka- Zlatka

Mlakar Angelca

Pavšič Dolores

Valentinčič Mark

Velišček Milojka

Vovk Palmira

Nik

Nusdorfer Damjan in Jelka (je še v "službi")

Vižintin Tilka

levo: Radojevič Jovo, desno: Rojc Mirko

Vončina Slavica in Livjo (ne vem, kam se je skril), ki sta sicer opravila le 18 pohodov, a sta si priznanje
zaslužila z organizacijo "Rekreacije na kmetiji" v Brezovem.

Še pohvala za naj fotografijo iz pohodov 2008:
po oceni publike: Keber Katjuša za sliko s Tonščeve kmetije

In po strokovni oceni: Berlot Bojan (na sliki ženaTatjana) s sliko s pohoda "Po Rapalski meji "(Žiri).

Tako smo označili ločeno zbiranje odpadkov v Lipi.

Še malo druženja in zaključek.

Skupna slika članov društva, ki smo se trudili, da bi pohod uspel. Nekateri manjkajo!

