
Reisebrev. 

Reisebrev fra treningstur til Hirtshals 19-21 mai 2006 

 Turen startet med 4 timer i buss til Kristiansand. Deretter tok vi hurtigbåten, som tok 2 timer til 

Hirtshals. Det var både Randabergstupere og SSC stupere med. Det var 7 fra Randaberg. Fra 

SSC deltok Kaja, Idunn, Sara, Maria, Mari, Hanne, Camilla, Amanda, Marita og Ida 

 Det ble gjort mange nye stup, blant annet gjorde Camilla, Amanda, Marita, Sara og Mari isander 

fra 3m og Hanne samme stup fra 1m. Kaja var en av flere som gjorde baklengs stup fra 3 m.. 

Idunn, Maria, Mari, Marita og Ida gjorde kicksalto med hel skrue fra 1m  

Hanne gjorde det stort i  ”Mesteren på leiren”  med 2 plass. Karl Inge fra Randaberg var den som 

gikk av med seieren. 

 Monica og Åshild trente de minste, mens Arve og Bjarte trente de litt større. 

 

Vi hadde oppvarming før hver treningsøkt, det var Merethe som ledet den.  

 Kjekt hadde vi det nok alle sammen, vi storkoste oss. Søndag ettermiddag reiste vi hjem igjen 

med Color Line og  satte oss deretter på bussen hjem til Stavanger. 

Marita og Ida 

Reisebrev fra treningstur til Forsand september 2006 

 FORSAND 

Nå var det forsandtur igjen og alt gikk som 

det skulle.  

Mesteren på leiren var Ida E. Som nytt stup 

gjorde hun en-og-en-halv innover fra 1 

meter. I finalen kom også Marie S. Det var 

veldig  jevnt i finalen. 



Alle trente bra og beste gruppe var Trym og 

de (de = Ida, Marita, Marius, Vetle, Tiril 

og Kaja) og dårligste gruppe med to poeng 

var de med navnet som det ikke går an og si 

eller skrive (dvs. Idunn, Mari, Sara, 

Trine, Karli og (Charlotte) Ådne). 

 Til mat fikk vi kjempe god( eller ikke)  

pizza og pølser. Vi fikk også brødmat..  

Guttene var aktive med å skate og alle 

la seg når de skulle. Ida E og Marita S 

lagte fine frisyrer på de søte små jentene. 

Ådne J var spesielt opptatt av maren, hun 

er en søt liten jente. Vi hadde koselige 

kvelder på lekeplassen på skolen og noen av 

guttene likte godt og gjøre 

backflip/baklengs salto fra noen av 

lekestativene.  

Vi koste oss i det lille bassenget og 

hadde det hyggelig på fritidsklubben med 

karaoke, dansespill, bordtennis, billiard 

og mer.  

Tiril 


