Hamarin pikaluisteluleiri
Olimme Norjan Hamarissa pikaluisteluleirillä keskellä kesää. Mukana oli 21
Porin Pyrinnön luistelijaa. Meillä oli tosi pitkä bussimatka Norjaan ja ehdimme
katsoa kolme Harry Potteria. Ne olivat jännittäviä. Hamarissa tutustuimme
uuteen luistelijasetään, joka oli Hollannista, kutsuimme häntä “helou‐papaksi”.
“Helou‐pappa” opetti meille uusia luistelijatervehdyksiä.

Luisteluhalli oli tosi valtava ja siellä oli “tosi tosi” liukas jää sekä katossa iso
punainen pikaluistin. Oli outoa mennä keskellä kesää jäähalliin luistelemaan.
Luistelu treenit olivat rankkoja, mutta silti jaksoimme herätä niihin aikaisin
aamulla. Harjoittelimme 5 tuntia päivässä rankan treeni ohjelman mukaan.
Luistelun lisäksi pyöräilimme, uimme ja kuivaluistelimme päivittäin. Näimme
luisteluhallissa Mika Poutalan, Pekka Koskelan, Markus Puolakan ja Joel Vähä‐
Salon ja pyysimme nimikirjoitukset maajoukkuelueistelijoilta juomapulloihin.

Hamarin uimahallissa oli kiva laskea lujaa liukumäestä, jossa oli nopeuden
näyttö. Siellä oli myös tosi kiva vesitrampoliini.

Lillehammerissa kiipesime myös mäkihyppytornin portaita pitkin ylös asti. Se oli
rankkaa ja väsyttävää. Viimein kun pääsimme ylös siellä oli tosi kuuma vaikka
luulimme, että siellä olisi tuulista ja kylmää. Ylhäältä näkyi hienoja maisemia.

Vapaa iltapäivää vietimme Hunderfossenin huvipuistossa, jossa oli hurjan kivaa.
Kävimme syömässä peikkoravintolassa, jossa oli sekä pahaa että hyvää ruokaa.
Kävimme myös kummituslinnassa ja siellä oli tosi pelottavaa. Ensin vaunumme
meni ylös päin ja yhtäkkiä se putosi alas, jolloin kaikki pelästyivät. Toisilla olivat
suut auki ja toisilla tukat pystyssä ja jotkut olivat kalpeita ja jotkut pelästyivät
muuten vaan. Kun tulimme kummituslinnasta, katsoimme omia valokuvia ja
kaikki nauroivat omille ilmeilleen. Tämän jälkeen menimme uimaan ja siellä oli
kaksi kivaa liukumäkeä.

Kävimme myös Hamarin korkeimmassa kohdassa Hedmark toppenissa. Sieltä
näkyi luisteluhalli, jossa luistelimme. Meillä oli Norjalaisten kanssa viesti
kisailuja jäällä, jossa viesti kapulana oli maiden liput ja hassut pipot sekä Suomen
ja Norjan takit. Omassa illanvietossa jokainen luistelija sai antaa palautetta ja
keskustelimme leiristä. Nyt odotammekin innolla talvea ja jäälle pääsyä.
Enkka aikoja odotellessa!
Kiitos matkan tukijoille!
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