
LIDLOV TEAM BUILDING 2019
Še en izjemen CARPE DIEM s pomočjo DDrava in BD Sidro



Tak zanimiv dogodek temelji na 
znanem principu – Happy wife, 
happy life!

Samo Minjo potrebujete in gre 
prav vse kot po maslu.  



V pričakovanju doživetij so eni malce radovedni, drobižki bolj 
neučakani, se pa najde tudi taka izjema, ki je utrujen že na začetku.



Skupine so formirane, z žara se 
že kadi, pijača je primerno 

ohlajena, vzdušje nadvse veselo…
Pa začnimo!



SUP-anje je domena fantov iz DDrava, glavna pa 
oba doktorja za desko: dr. Matjaž in dr. Pero.



Matjaž se šali: „Jaz ne vem nič, vprašaj Minjo!“



Tudi priprava kajakašev je popolna. Kot vedno!



Varnost je vedno na prvem mestu! Še posebej za 
takšno princesko.



Led je prebit. Prva družinska posadka se je varno in 
zmagoslavno vrnila v pristan. Zaupanje ostalih se je 

pomembno dvignilo.





Zaledna zagotovitev – samoumevna desetka!



SUP v polnem pogonu. Mojstri branže že dovajajo hladilno tekočino. 
Zgodovinsko je dokazano, da na vodi nikoli nisi suh, žeja je pa tudi 

stalna spremljevalka vseh oblik čofotanja.



Pridi, modra lepotička !









Najštevilčnejša ekipa, za babico in dedka bi zmanjkalo prostora.



Srečno pot ! Če boste videli krajevno oznako Dravograd, potem ste 
zagotovo veslali predaleč.





Pravi vodja ima vsak trenutek prav vse pod 
nadzorom, na vodi ali kar s kopnega.





V življenju je pogosto nekaj prvič. Verjamete, da nikoli prej ni sedel v 
kajaku ? Saj je vse tako preprosto: v čolnu si sproščen, ne veslaš na vso 

moč in čoln z lahkoto drsi po gladini.



Vsi veseli in zadovoljni. Knjiga pritožb je tudi tokrat 
ostala prazna.



Hej, stopi no še korak nazaj! Vse za boljšo fotko.





Jože deli svoje bogate izkušnje.



Bravo! Vidiš, da ti gre dobro od rok.



In na koncu še varno vplutje v pristan.



Morda ne boste verjeli, ampak ta simpatična 
kajakašica je tudi iz družine Lidl. Tiste bolj 

oddaljene v Nemčiji.



Lastna hvala – cena mala, pravi tisti znani rek. Mi pa vedno 
poskrbimo za varnost in udobje naših gostov. Nasmeh pa nam je še 

vedno največ vredna zahvala!



Gospodična, to pa ni kuhalnica! To je enolistno veslo za kanu, čoln 
severnoameriških Indijancev. Veslale so jih večinoma njihove ženske.





Bravo, jaz! Glejte me, mojstrico SUP-a !



Hej, kaj ste nori? Umaknite se, zaleteli se bomo! Kaj še nikoli niste 
slišali za pravilo desnega? 

Ampak zgodba o Titaniku se na srečo ni ponovila.



Omamne vonjave so vabile vse prisotne, le najmlajši 
bi še čofotali.



Ni bilo moč preslišati njegove želje po še eni rundi veslanja. Najbolj 
nepozaben pa je bil njegov nagovor na kopnem : „Hvala lepa! Stric, 

katero pivo pijete?“



Mami, kdaj pa pridem jaz na vrsto?



Zelo različna EMŠO, toda veselje je bilo pa pri obeh povsem enako.



Sonce bo zašlo, spomini bodo ostali!



Prav to slikco boste pa kmalu videli na naslovnicah vseh pomembnih 
ženskih revij v naši deželici (morda tudi v kateri čez mejo).



Za njegov avtogram ali morebiti celo stik se pa dogovorite z njegovim 
menedžerjem Matjažem B. iz DDrava.

Nekaj slikc je iz Matjaževe (DDrava) GOPRO kamere, jih boste takoj prepoznali 
v albumu o druženju z LIDL-ovci na njihovi spletni strani.


