Paristur 2014
Her følger beretningen om en helt særlig tur for de unge atleter i KIF. Beretningen om
Paristuren 2014. Den er sat sammen af forskellige tekster fra de unge selv med
tilføjelser fra de voksne ledere. God fornøjelse!

Tirsdag 1/7/2014
En kold brise svang sig ind over den moderne københavnske lufthavn. Rejsen startede
hektisk, da der ikke var et aftalt mødested. Der var panik og rædsel, da folk var bange
for ikke at nå flyet mod Modens hovedstad (Paris). Da vi alle var samlet, fandt vi til
vores store rædsel ud af, at den anden hovedperson i Søren og Idas Dagbog var blevet
borte på grund af sygdom. Så stakkels Søren skulle gøre de huslige opgaver i
undertal.
Da alle kom sikkert om bord på flyet, blev folk sat sammen i bagenden af flyet på nær
Albert Ranning, der blev placeret forrest i flyveren. Da vi havde slået de to timer ihjel
i flyveren, ankom vi sikkert til Paris.
Vores kufferter kom med jævne mellemrum på det sorte bagagebånd, som gav minder
om træningslejren i Verbania. KLAUS JENSEN!!!!!! førte os ud og ned til den
franske metro, hvor vi blev kørt til station bla bla bla la Defénce, hvor vi næsten
glemte Villads.
Vi kom endelig frem efter tre skift med metroen og gik ned til campingpladsen, hvor
vi fik tildelt vores hytter kaldet Ophea. Vi fik serveret pizza, som Jonathan straks
solgte for 50 euro til et kærestepar, der ikke kunne vente. Vi gik på værelserne ved en
23-tiden, så vi kunne være friske til den følgende morgen.

Skrevet af den barmhjertige Malthe Aabye
Computer venligst udlånt af Albert Ranning den lækre
Mads Ringsted 2. skribent
Dagens
-menu: Pizza
-bommert: Hos easyJet skal man betale for at have bagage med – det havde Albert
glemt
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Kommentar
I år var det pigerne, som fik fornøjelsen af at flyve med SAS, mens drengene blev
degraderet til easyJet.
Da alle have fået deres bagage, startede en noget strabadserende tur – 40 mennesker
med bagage gennem den franske metro.
Vi ankom sent til campingpladsen, derfor blev aftensmaden til pizza. Da restauranten
havde lavet pizza til os, ville de ikke lave flere, og Jonathan tjente derfor godt på at
sælge sin. Nogle af pengene brugte han på at betale Liv for at hjælpe med
opvask/rengøring.
Vores hytter lå tæt sammen – de var indrettet med 2 værelser med hver 2 senge samt
en slags fold-ud-seng/sofa i opholdsrummet – sidstnævnte var brast sammen hos de
store piger, som i forvejen skulle være 7 i hytten. De løste nu hurtigt det problem, idet
de tog sengene ud af det ene værelse, og så sov 5 stk. piger på gulvet der.
Man kan godt mærke, at de store efterhånden har været på flere ture sammen – de
råhygger og er sammen med de store drenge med til at øge støjniveauet… De store
tager sig også godt af de nye, som er med for første gang. Lilja, Louise og Frederikke
fik Ellen og Vibha godt med.
Hytterne var hvide og så ud, som om de var lavet af træ – men snydt! De var af et
plastiklignende materiale.
Maria og Mikkels hytte blev udråbt til køkkenhytte – den manglede initialt udstyr,
men lånte fra de andre hytter. Da ugen var omme, og alle de andre hytter havde fået
deres ting tilbage, var der pludselig overskud af diverse køkkengrej i køkkenhytten –
mystisk.
Da det er sin sag at lave 3 måltider til 40 mennesker med et tekøkken uden ovn, havde
Søren sørget for, at der hjemmefra var købt en transportabel gasgril – den arriverede
til Paris i Vandys kuffert. Vandy måtte på turen, ud over at være fotograf og
bankholder, hjælpe Søren med at lave mad. I forbindelse med indkøb hertil blev
Vandys kuffert brugt som indkøbsnet.
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Onsdag 2/7/2014
Det var en lys, spændende onsdag. Efter en kort nat gik vi over og spiste morgenmad
kl. 9, og efter fire timers leg og sjov spiste vi en lækker frokost. Så slog vi mave en
halv times tid, og så tog vi over for at se stadion for første gang, hvor der var
forskellige træningsmuligheder.

Efter en hård og varm træning sluttede vi af med noget ultimate. Da vi kom hjem til
lejren, skulle alle i bad, hvor vi så efter spiste aftensmad. Efter et par timers kortspil
og leg skulle vi lege en leg for hele holdet, som familien Hansen (Mikkel og Maria)
havde fundet på. Legen gik ud på først at nå at svare på spørgsmål 120, og
selvfølgelig var de klassiske Hansen-spørgsmål med: ”Hvilket bjerg var det største,
før Mount Everest blev opdaget” – og det var selvfølgelig stadig Mount Everest.
Vinderne blev Malthe og co., og efter den lange dag gik vi alle til køjs.
Skrevet af: Mikkel B.-M., Mikkel W.E., Daniel og Christoffer
Kommentar
Allerede kort efter ankomst var det i flere af hytterne ikke til at se, at vi ikke havde
boet der nogen tid – blandt andet forsøgte de store piger vist at få deres værelse til at
ligne det de boede på i Italien – der var i alle fælde ikke ryddet op.
De havde også pulje igen – men den måtte lukke i ugens løb, da den løb tør for mad
(læs slik, müslibarer mm)
Dagens
-brand: Familien Hansen
-motto: 1-2-3-klap
-ups: 2 af de voksne supplerede morgenmaden med croissanter – gæt hvem (sikke et
forbillede for de unge mennesker!)
-værste: Myggestik

Torsdag 3/7/2014
Torsdag morgen startede med, at vi allerede skulle op kl. 7.30, fordi vi skulle have
morgenmad kl. 8.00. Man kunne tydeligt se, at alle var trætte efter en hård
træningsdag dagen forinden.
Efter morgenmaden gik de fleste ind i deres hytter for at slappe af inden træningen kl.
10. Der var mange ting at vælge imellem: Kast, spring, løb og styrke – og Magne
lavede kapgang.
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Efter dette meget hårde og intense træningspas, hvor alle var ved at dø af hedeslag,
tog vi hjem, og alle søgte ly i skyggen, fordi vi skulle ud på den lange bytur kl. 14.
Inden byturen nåede vi at spise frokost, og Bente fik sagt for syvende gang, at vi
skulle huske at tjekke, om vi havde toiletpapir, inden vi skulle af sted.
I Paris var vi inde i mange butikker, f.eks. Nike Store og Quiksilver. Lindi og Hans
prøvede febrilsk at finde en bøllehat, men uden held. Vi så Eiffeltårnet fra længere
afstand, og guiden Søren fortalte om et hus med danske flag, men der var ingen, der
helt fangede, hvad han sagde. Alle tog bussen hjem på nær kapgængeren Magne og
læsehesten Louise. Selvom de havde en god indstilling, kom de desværre hjem en
halv time senere end alle de andre.
Da vi kom hjem, klagede alle over sine ømme ben på grund af den lange og hårde dag
OGSÅ MIKKEL OG MARIA…
Skrevet af: Magne, Villads, Jonathan L., Kasper, Jonathan M. og Hans (og de sidste
fire ord af Ida)

Kommentar
Grundet byturen blev det sent, før der var aftensmad. Ida ankom –Sofie overrasket.
Dagens
-menu: Pasta carbonara (forskellige kombinationer pga. kræsne mennesker – gad vide
hvem…) + hakkebøffer
-fikse fingre: Søren lirkede vindue op og kravlede den vej ind i køkkenhytten, da han
skulle lave mad i (på daværende tidspunkt) Mikkel og Marias hytte, men de havde
begge taget den lange gåtur hjem… og havde nøglen!
-citat: Malthe: Når Ida nu er kommet, skal vi så stadig have madgrupper?
-opvasker: Emanuel ledte opvasken efter aftenmaden med stor grundighed
-ekstra mand: Ida ankom lidt før aftensmaden
-bommert: Hakkebøfferne skulle krydres med peber – og de blev krydret med noget,
som lignede sort kul – godt gået madteam – det var nemlig sort salt, som samme
madteam (S+I) selv havde indkøbt i Italien
-2. bommert: Johan: Når de store drenge hygger sig, kan det godt gå lidt vildt til – i
hvert fald endte en god gang ”musik” med en ødelagt glasskål!
-spillebule: De yngste drenges hytte

4

-efterladte: Lilja + trænere. Da der var nogle problemer med billetten, nåede Lilja
ikke med toget, så hun kunne stå tilbage på perronen og se de andre køre… Men da
hverken Klaus, Bente eller Maria heller havde nået toget, måtte hun tåle dette
spændende selskab på den dog korte tur videre
-overskud: Daniel: Frisk på ekstra træning
-udfordring: Marias udfordring til nogle af drengene og Ya Kaday (10 armstrækkere
+ 10 squats per minut i 30 minutter)  ømme ben og arme på gåtur i Paris

Fredag 4/7/2014

Dagen startede ud med en lækker og mættende morgenmad fra både Danmark og
Paris. Bagefter drog vi ud til stadion for allersidste gang. Efter træningspasset tog vi
tilbage til hytterne, hvor vi fik en god frokost bestående af sandwicher, som
selvfølgelig var kreeret af Søren.

Vi fik også mulighed for at komme ned til den lille by, og det kom vist ikke som et
chok for nogen, at de to læseheste blev hjemme. Vi strejfede lidt rundt i byen, men de
fleste endte i supermarkedet.
Om aftenen var der en lille konkurrence, som Hansen’erne selvfølgelig stod for. Det
var en sten-saks-papir-konkurrence, og det var en hård kamp, men til sidst stod Louise
og Johan tilbage, og præmien var en ny flot trøje, de stod stolte med i hånden hver.
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Skrevet af: Vibha, Ellen, Louise, Lilja og Frederikke

Dagens
-bommert: Sofie D. blev væk på hendes løbetur uden for stadion
-indkøb: På trods af, at Søren og Vandy havde handlet om formiddagen, måtte Ida op
på cyklen og hele tre gange i supermarkedet
-mad: Bruschetta, pasta, ris, kyllingespyd, salat
-kommentator af familien Hansens aftenkonkurrence: Søren
-vindere: Johan og Louise
-ros: Christoffer: Sprang i første omgang sin køkkentjeneste over, men dernæst ikke
til at holde væk. Med til at pille+snitte seks hele hvidløg, som dog viste sig at være i
overskud, men til gengæld kunne bruges til at forbedre de mandlige lederes hyttes
odør
-slangemenneske: Villads kunne smyge sig igennem et stort hegn – blev flittigt brugt
når fodbolden røg over hegnet

Ugens opskrift: Kyllingespyd marineret i olie, soja, limesaft, harissa, hvidløg

Lørdag 5/7/2014
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Vi spiste morgenmad kl. 08:00. Inden da havde de mest friske på holdet løbet en tur
med familien Hansen.
Efter morgenmaden fik man cirka 1½ time til at gøre sig klar i, før vi drog ind til
selve Paris. Det var den sædvanlige tur med en masse metroskift. Heldigvis var turen
ikke så kaotisk, som den kunne have været, fordi vi havde vores super-guide Søren
med! Det eneste alvorlige uheld på turen var, da Ida fik en fugleklat på trøjen…!
Da vi endelig nåede frem til Paris, skulle vi ud at se en masse seværdigheder. Vi
startede med Eiffeltårnet (denne gang fik Ellen dog ikke en gratis nøglering). Det var
et smukt syn, og der blev taget mange billeder. Vejret var dog lidt gråt, så vi fik
hurtigt uddelt en ”voksenven,” og vi aftalte at mødes ved Notre Dame en ½ time
senere.

På grund af vejret fik mange af os lyst til en af de velsmagende franske crepes, som vi
købte lige over for tårnet. Resten gik i forvejen og dannede fortrop.
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Desværre var vi ikke de eneste, der fik den idé, så da alle havde fået sin pandekage,
var der fem minutter til det aftalte tidspunkt.

Det blev en lettere hektisk og stresset løbetur fra Eiffeltårnet langs Seinen ned til
Notre Dame. På løbeturen passerede vi Louvre, Obelisken, Alexandre Bro og den
bemærkelsesværdige ”hængelåsbro.”
Da vi efter ti minutters løbetur fik øje på fortroppen (der også havde konkluderet, at
en ½ time var for kort tid), satte vi en slutspurt ind, og vi nåede alle frem til den
prægtige kirke fem minutter senere.
Mens nogle af os gik på toilettet – hvor verdens sureste rengøringspersonale ventede –
gik andre i gang med at fodre fugle. Fuglene var ret vilde med Magne – det lykkedes
for ham at holde en lille gråspurv i hånden. Kirken var superflot, men da turen derhen
havde taget lidt længere end beregnet, måtte vi skynde os videre til
frokostrestauranten.
Da vi kom hen til restauranten, skulle vi lige vente i ti minutters tid, til vi kunne få et
bord. Det var lidt tilfældige pladser, da det skulle gå hurtigt med at komme ind. Det
var rigtigt lækker mad, men desværre havde Jonathan L. det rigtigt dårligt, så han
spiste ikke noget af maden. Bordet, hvor Frederikke, Jonathan M., Hans, Daniel,
Villads og Klaus sad, var meget stolte over, at de havde bestilt en flaske vand hver,
mens de andre borde delte to flasker. Det var nu ikke noget at være så stolt over, for
det vil sige, at de brugte hele KIF’s budget.
Da alle havde spist færdigt – og Lilja, Bella, Jonathan L. og Kasper havde spist deres
dessert grundigt op, gik vi ned til metrostationen. På vej hen til metroen gjorde alle
sig så småt klar til den sædvanlige hektiske metrotur. Vi fik købt billetter til alle, og
turen gik nu mod Diamond League! Alle kom med i metroen takket være vores
varme, tykke røde sweaters, selvom begejstringen ikke var særligt stor for at rende
rundt i en bomuldstrøje i 29 graders varme. Men heldigvis tog alle det med et smil.
Stemningen var på højt plan, og der var smil og grin overalt. Turen derhen var dejlig,
for som sagt var stemningen i top. Da vi ankom til stadionet, var alle spændte og
nysgerrige.
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Stadionet var kæmpestort og prægtigt udenfor. Meterlange trapper gik fra jorden op til
dørene, der var ”bevogtet” af massevis af sikkerhedsfolk. Alle var glade og dansede
til musikken, der strømmede ud af højttalerne. Atmosfæren omkring stadion var alt i
alt fyldt med glæde og forventninger om det snarlige stævne.
Kæmpe køer strakte sig fra stadionets utallige indgange, men takket være vores
træneres fantastiske planlægning, kom vi ind efter fem minutter. Atleterne varmede
op på et åbent stadion ved siden af, så man kunne skue ned og håbe på, at det en dag
ville være en selv, der løb dér. Men en helt anden oplevelse var at komme ind på selve
det store stadion…
Det var ubeskriveligt. Stadionet var kæmpe, og stemningen var helt og aldeles
overvældende. Det var en kæmpe oplevelse at få lov til at se et sådant stævne og se,
hvordan de forskellige atleter taklede det, og hvordan de klarede sig.
Vi skrev før, at stemningen var i top ude foran stadionet, men det var ingenting
sammenlignet med dette! Folk jublede, når løberne kom forbi deres siddepladser,
klappede og skreg, når stang- og højdespringerne kom over overliggeren, buhede når
stædige 100 m løbere ikke ville diskvalificeres efter en tyvstart og satte sig trodsigt
foran deres startblok.
Publikummet lod også ”bølger” gå rundt langs hele stadionet. KIF prøvede at starte
sin egen ”bølge,” men vores sidemakkere havde vist mistet gejsten for en stund…
Stemningen ebbede af glæde, spænding og sammenhold. Det var virkeligt en
oplevelse for livet!!!
Da stævnet sluttede, styrtede alle ud for ikke at stå klemt. Vi var lidt langsommere –
nogle af os – men heldigvis var der så mange udgange, så vi kom ud med det samme.
Alle var nu rimeligt flade, så vi skyndte os ned mod bussen, som vore rejseledere
havde været så betænksomme at bestille i stedet for at skulle transportere os med
offentlig transport, hvor der jo var en chance for at miste nogle – igen.
Da alle havde sat sig tilrette i bussen, lagde stilheden sig over os. Nogle syntes
derimod, at der blev lidt for stille. Folk snakkede og grinede. Nogle grin mere
hysteriske end andre. Der blev sendt nogle blikke og råbt et par negative kommentarer
igennem bussen, f.eks. ”hold nu kæft,” men heldigvis ikke ondt ment! Nogle var mere
trætte/overtrætte end andre, og derfor lød der nogle dumme spørgsmål en gang
imellem, eksempelvis: ”Hvem slukkede lyset?” og svaret lød derefter fra den anden
ende af bussen: ”Det er fordi vi kører i en tunnel,” så alt i alt var der nogle, der nød
busturen mere end andre, f.eks. Mikkel Mikkelsen, der følte sig rigtigt brainy for at
svare på det ovenstående spørgsmål.
Efter en smadderhyggelig og mindeværdig dag var folk ikke bare flade – men rettere
sagt fuldstændigt smadrede! Folk slæbte sig fra bussen og hjem i deres hytter – og i
dag var der ikke noget med at rende frem og tilbage til hinandens hytter, men folk gik
med det samme til køjs, bortset fra de større drenge der festede videre med deres
Danmarksflag.
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Alt i alt virkede det til, at folk havde nydt den sidste hele dag, og ferien har været
utroligt lærerig og fantastisk planlagt! Her til sidst er det begyndt at føles, som om vi
er en lille familie. Og det håber vi selvfølgelig, at vi kan blive ved med. En stor tak til
alle i KIF – børn som voksne!
Knus Sophie, Amanda, Ya Kaday, Ya Chernoh, Jose og Bella
Kommentar
Ved Eiffeltårnet mødte Liv 2 veninder – det var planlagt, at det lige kunne lade sig
gøre… Vi spiste senfrokost på Le Chartier (www.restaurant-chartier.com). De må
have været tørstige ved Klaus’ bord, da de hver fik 1 liter dansk vand at drikke til
frokosten.

Alle havde hjemmefra smurt sandwich til aftensmad (læs rettere natmad)… men da vi
først var retur meget sent, var der nok ikke så mange sandwicher, som blev spist.

Når man kan samle 42.154 til et atletikstævne i Paris, siger det noget om, hvor meget
atletikken egentlig fylder ude i verden – selv uden Usain Bolt! (Til sammenligning er
tilskuerrekorden i Parken: 42.099 tilskuere opnået i VM-kvalifikationskampen
Danmark – Grækenland den 8. oktober 2005). Tror alle havde en dejlig dag i Paris,
men trætte ben: 5,4 km fra Eiffeltårnet og til Notre Dame alene. At de unge var trætte,
kunne man ikke høre på dem på hjemturen fra stævnet – lydniveauet i bussen var højt.
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De røde trøjer (tak til vores sponsor; Kameraudlejningen) blev der spurgt til af mange
forbipasserende, og blandt andet kom vi hurtigere igennem security som gruppe på
grund af dem – og de var medvirkende til, at vi blev ”genkendt” på TV hjemme i DK.

Dagens
-sponsor: Kameraudlejningen (https://www.kameraudlejningen.dk)
-1. bommert: Maria, Malthe, Sofie og Ya kaday endte i forbindelse med skift af
metro på den modsatte perron (Ida og nogle stykker blev tilbage, da vi vidste, de
manglede) – men de 4 stod godt nok og måbede, da de fandt ud af, at de skulle have
været på den anden perron
-2. bommert: 2 (Liv og Ida) måtte ”låne” herretoilettet på restauranten
-citat: Mikkel: Og så tager man helt til Paris, og så viser det sig, at den største
oplevelse er en bro fyldt med hængelåse!
Sofie D.: Hvorfor ligger der en 2 euro i toilettet?
Malthe og Albert: Hvordan går det i dag, Ida(g) – hvor mange gange er det
sjovt (åbenbart mange gange dagligt…)
-forberedt hjemmefra: Malthe og Albert havde Danmarksflag med og en vuvuzala –
sidstnævnte blev desværre væk før stævnet
-mad: www.restaurant-chartier.com
-taxakørere: Peter, Vandy og Jonathan L
-syge: Jonathan L.
-ros: Valentine for hendes flotte fransk. Albert for at hjælpe til med at holde samling
på tropperne i metroen
-vejr: Regnvejr om morgenen så madhuset lignede en mudderpøl – holdt tørt, mens vi
var på bytur
-brag: Den sidste nat lød der ved ca 03-tiden nogle kæmpe brag ved ledernes hytter –
som om en hel hær bankede på dørene –men der var ingen at se udenfor husene, og da
de kære unge jo skulle ligge i deres senge på det tidspunkt –er mysteriet stadig
uafklaret……
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Søndag 6/7/2014
Hytterne blev ryddet hurtigt trods kaos indtil sidste dag. Glat transport til lufthavnen –
ligesom ved hjemturen fra stævnet foregik dette i bus. Mens pigerne ventede i den ene
terminal, så de drengenes flyver lette. Ventetiden i lufthavnen blev fordrevet med
indkøb og frokost. Hjemturen gik glat for begge hold.

Dagens
-syge: Mikkel W.E. og Jonathan L.
-citat: Christoffer (da han fik at vide, at der skulle koges vand til te til morgenmaden):
Jamen, der er jo ikke nogen elkoger!
Ya Kaday+Ya Chernoh: Ja, vi powershopper!
-indkøb: Ya Kaday+Ya Chernoh: Fik substantielt øget deres kollektion af Eiffeltårne
i lufthavnens kiosk
-bommert: Ekstra togskifte: Bente, Peter, Ida og Sofie D. tog toget fra lufthavnen til
hovedbanegården (mod Fredericia!) – lidt dumt når de gerne ville til Østerport. Men
så kunne de holde Vandy med selskab så længe. Da de endelig kom i den rigtige bus
mødte de Victor Olsen, som var med i Italien men siden har været på efterskole
-ros: Pigerne blev rost af stewardesse for god ro og orden under flyveturen
-tak: Sidst, men ikke mindst: Tak for lån af jeres børn – det har været nogle dejlige
ture, kommer til at savne dem//Søren og Ida
Hermed slut for denne gang. Vi håber, at I har nydt denne grundige og sande
fortælling om, hvad der egentlig skete i Paris. Hold øje med Østerbro Avis, som
bringer et indlæg.
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Mange varme sportshilsener fra lederne på turen:
Bente, Peter, Klaus, Vandy, Søren, Ida, Mikkel og Maria

13

