
Græshoppernes tur til Albenga 2014

Så er der afgang lørdag kl. 13.09

Afsted det gik gennem Europa og kl. 11.00 ankom vi problemløst til 
campingpladsen, en lille træning og vandtur og klar til første opvisning :D 
Dejlig opvisning med glade tilskuere på camping pladsen :D

Mandag fik vi os først en god gåtur i Albenga og fik købt stole. En tur i vandet 
og derefter til opvisning i Gerassioo en by 35 km oppe i bjergene. Desværre 
åbnede slusserne sig fra oven, og trods en god zumbaopvarmning fik vi kun 
våde redskaber men ingen opvisning. 
Mike fik sig derimod en hygsom føsda' med middag og gaver :D

Tirsdag : En fed dag i Monaco, blev afsluttet med en fin opvisning i Albenga, 
sammen med lokale hold. 
Selvfølgelig måtte vi lige i vandet før soveposerne kaldte, dejligt :D

Onsdag bød på italiensk marked, så vi fik klaret Vildsund hernede. 
Eftermiddagen blev brugt i vandland til glæde for os selv og de andre gæster 
( tror vi nok ) . 
Aftenens opvisning var i Ceriale, og et højtråbende publikum fik gymnasterne 
op og ringe. Dejligt at mærke. 
En tur i vandet og lidt råhygge, så blev kl. hurtigt 02.00 ZZZZZZZ

Torsdag bød på en tur til Loano, hvor den lokale vandscooter blev testet med 
os alle bagefter. Rigtig god styrketræning og total griner'n. 
Herefter fik vi masser af spagetti og fisk på Borghettos regning inden en 
megafed opvisning på en mole, proppet med mennesker. Stemning skrig og 
skrål. 
Den lokale isbar blev besøgt og kl. 2 var det tid for at komme i teltene. 

Fredag stod på pakning af biler, en dejligt langsom proces, blandet med en tur 
i vandet og hygge. Afgang fra Paradiso og til Villa Nova hvor aftenens opvisning 
skulle foregå. Tur gennem byen, opvisning, pakke igen, bad og så afgang mod 
Thy kl. 00.03. 
En lang kø nord for Hannover ødelagde tidsplanen lidt, men det gik, og efter 
udpakning og rengøring kunne alle sige farvel hjem til egen seng i ro og mag. 

Tak til alle der har fulgt os, og den støtte vi har fået. fantastisk :D 


