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Vi reiste opp på torsdag ettermiddag, båtturen gikk ganske fort og det var nesten ingen 
bølger. 
ida vi kom fremm til hotellet, fikk vi romnøkkelen også gikk vi til rommene. 
vi så litt på de andre sine rom også la vi oss. 
 
dagen etterpå sto vi opp klokken syv, jeg og anne våknet av oss selv. 
vi spiste frokost hall åtte,sammen med maren og camilla. 
så gikk vi ned til svømmehallen. 
når vi kom ned til svømmehallen var det ingen SSC trenere der, så vi varmet opp også 
kom ida. 
vi trente gjennom programmet, så så på gotten når de stupte konkurranse. 
så gikk jeg,anne,maren og camilla til byen. 
etter vi hadde vert i byen, så gikk vi til hotellet, vi tok på oss litt fine klær også gikk vi til 
dolly dimples for og spise. 
vi spiste god pizza, også gikk vi til hotellet igjenn. 
vi hadde det kjekt på hotellet, men så måtte vi legge oss. 
 
lørdags morgen vekket camilla og maren oss, fordi vi hadde forsovet oss. 
vi spiste frokost også gikk vi till svømmehallen. 
vi trente litt også stupte vi konkrranse og så på når alle de andre stupte konkurranse. 
det var masse bra stuping av ale som var med! 
så gikk vi til hotellet og gjorde oss klar til banketten. 
banketten var kjekk, med sumo bryting og brasilianske kamsport dansere. 
etter bankette gikk vi til hotellet igjenn. 
vi hadde det kjekt og så la vi oss. 
 
søndags morgen våknet vi, spiste og gikk til svømmehallen. 
vi stupte konkurranser og så på mens de andre stupte konkurranser. 
så måtte vi gå,fordi vi skulle rekke båten 
jeg hadde en kanon kjekk tur, og tror de andre også hadde det. 
jeg tror også at alle gleder seg veldig til neste gang! 
 
hilsen Helle R. Bøe. 
 


