
OD LOKE DO RANCE
Zadnja majska mokra tura. V juniju pa najprej ob 
polni luni od HE Ožbalt do Sidra. Potem pa prva 

Mura v 2020. Ni nam dolgčas!

V BISTVU POVZETEK POROČILA / DEPEŠE SVETU EVROPE O 
TRENUTNEM STANJU V NAŠI ČOFOTALSKI KOALICIJI



Samo se je prijel za glavo :“Tone, kaj počneš? Do vode prideš po makadamski cesti!“ Ampak tam zmore 
tudi stara mama, mi pa vadimo pristop k vodi po najtežji različici: posekaš visoko podrast, z vrvjo 

spustiš čoln po strmi brežini, potem pa samo še štrbunk z obale. Tako je bolj zanimivo.



Saj niste resni! A tu zares ni nobenega krokodila?



Samo na tak način dosežeš, da Sašo vsaj za hip utihne. Se mu je 
vtisnilo v spomin lansko kopanje telefona v Staršah.



Kaj ste nori? Se ne bo „Tupo“ prelomil? O, kaj vse je doživel in preživel v dolgih 
letih v Prijonovem športnem centru na Soči. To je zanj otroška kopel.





Matjaž je krepak možakar, ampak povsem suha 
krovnica se tudi ne pusti kar enostavno nategniti 

za robove kokpita. 



Mira zaskrbljeno :“Šumar, pazi na tisto med tvojimi nogami! Njegov odgovor :“Ne 
skrbi, sem dal v zadnjo komoro.“



Idealno tudi za cicibane pri pretoku kakšnih 25 m3/s v stari strugi. Dovolj izrazita meja med tokom in 
protitokom omogoča začetno igranje in razgibavanje preden odrinemo proti Ptuju.



Telovadba, nagibi, prečenje toka so tudi v minimalnih brzicah pobrali kar nekaj energije. Nekaj 
čokolade, keksov in ognjene vode hipoma nadomesti porabljeno. V prijetni družbi je vse tako enostavno!



Izvoli požirek kajakaškega eliksirja za naslednje brzice.





Le vprašajte se, kako bi šlo do Ptuja, če Sašo ne bi 
skrbel za vas!



Pa kaj vi Mariborčani kurite samo kekse, bobi palčke in žganico? Počakajte, da 
pristanemo na kakšnem prodišču, boste videli, kako je pri nas.



Joj, prejoj! Narava nam je z visoko vodo zradirala eno najlepših brzic pod „S“ 
ovinkom pod Vurberkom. Nepopravljiva škoda, saj so tam začetniki dobili suho 
grlo, ostali pa smo neizmerno uživali v pravi „šolski“ vadbeni brzici. Škoda!



Ljubo :“Če se Šumarju tako mudi na obalo, bo kmalu zaplapolal ogenj.“



Samo :“Kaj tu bomo zakurli?“



Sašo :“Le glej me in se uči!“



Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo! Mira in Igor sta skupaj s „Tupom“ živi 
dokaz za pravilnost te trditve. Toda čemu taka resnost na licih?



Videz krepko vara! Marsikdo bi Matjaža imel za največjega počasneta v naši 
skupini. Vzrok pa je v njegovem neizmernem navdušenju nad druženjem z 

bliskovito Mambo. Še v najmanjšem valu se bo nekajkrat zavrtel na levo in desno 
in šele po energičnem „mlinčku“ nasmejan nadaljeval potovanje s tokom.



Nekaj malega kilometrov je za nami, še kakšnega smo dodali z igranjem v 
brzicah. Šumar je strokovno ocenil, da moramo napolniti baterije.



Ga najbolj daje lakota? Ljubo pač pozna protokol, če hočeš kaj peči ali samo 
smoditi, potem potrebuješ ogenj in žerjavico.



Zaklad iz komore na čolnu.



Stari sivci a še vedno otroci. Ljubu sva hitro ohladila nasmeh, ker tokrat ne tekmujemo v tem, kdo ima 
največjega. Danes izbiramo najlepšega. Odločitev demokratično prepuščamo vam.



Hej, vidva! To je pa malce podobno spolnemu nadlegovanju!



Joj, to pa ne! Samo kamero sem ji nastavil!



Saj se kadi, ampak diši pa tudi! In kruh je tudi čisto prav penast, kot tisti v Dalmaciji.





Nekdo je komentiral :“Klobase so „lude“ in okusne, le v sredini je preveč 
hrustanca!“

Šumarjev odgovor :“Butl, palce ne rabiš pojest!“



Ko je ugotovila, kaj počne Foto Magla, je rekla, da takega velikana pa še ni imela 
med nogami. Samo meri v višino natanko 204 cm! Ko sedi, deluje nekaj nižji.



Vam razložim, kako sem preživel kajakarjenje na Mississippiju.



Zna biti tudi čista resnica, lahko pa le posledica pogostega branja o Winetuju. Trdi, da se s to mini mačeto 
tudi elegantno obrije brez ene same kapljice krvi. Govori kot Toš, po malem pa spominja tudi na Krjavlja, 

Biti v njegovi družbi je prav poseben privilegij!



Ste mislili, da v „divjini“ ne bo dišalo po dobri kavici? Vam 
povemo, da se je Samo mojstril za kuharja v rajnki JLA in tudi 
postal pravi mojster kuhalnice. Le „Mišelinka“ mu manjka.



Na društveni letni konferenci bosta zagotovo dobila diplomo za najbolj vneta brisalca prahu na „Tupotu“. 
Pri aktualni vladi pa za Miro izposlujemo imenovanje „TUPO QUEEN“!!! Na Sidru doslej še nobena 

predstavnica nežnega spola ni tako garaško gonila dvojca! Še ščepec tehnike na divji vodi doda in bo njena 
slika obvezna v društveni pisarni. Vsa čast, Mira! 



Pred nadaljevanjem veslanja smo na produ za zanamce zakopali časovno kapsulo z nadvse pomembnimi 
podatki o našem kratkem bivanju na tem prostoru. 



Še ena gasilska! Na videz podobne, a vsaka nosi prav posebno zgodbo! 



Reka ni nikoli enaka! Pri normalnem pretoku pristajamo ob najnižjem pomolu. 
Pri kašnih 800 se zapeljemo na zgornji pomol, pri poplavnih pretokih je pa 

tudi breza na brežini v vodi. Takrat morata biti brezhibna krmilni in zavorni 
mehanizem, šofer tudi „nula-nula“. Adrenalin krasno sili čez rob, ampak 

kavica je pa prav nevsakdanje dobra. 







Prvič v dolgoletni kajakaški karieri se je na koncu zalomilo pri logistiki. Šele v neprespani noči sem 
pogruntal, da me je zašil tisti, ki se je najbolj smejal moji zmedi in omenjal sive celice. Kaj pravi pregovor o 
tistem/takšnem prijatelju, ko ne potrebuješ sovražnikov? Končalo se bo na sodišču in nobeni Jaffa keksi mu 

ne bodo pomagali pri strogi sodnici.



Brez strahu, med čakanjem na „prevoznika“ miza ni bila prazna.



Dokaz za vse nejeverne Tomaže, da smo zares od Loke priveslali do Rance na Ptuju.


