REKREATURTM 2013
Udeležence smo po zaključku Rekreatura spraševali:
1.Kaj vam je bilo posebej všeč?
2. Kaj vas je motilo?
3. Kaj bi spremenili ali dodali, da bi bil Rekreatur še boljši?

Ekipa: MTM TEAM
Kot vsako leto je bilo super, zato tudi že toliko časa vztrajamo. In bomo tudi še naprej. Trasa
odlična, še posebej tretja (najtežja) etapa nam je bila zelo všeč. Ob zaključku vzpona, ki je
sledil po kontrolni točki v Laškem, smo imeli občutek, da smo v Dolomitih.
Težko rečemo, kaj nam je bilo posebej všeč. Morda popestritve ob kontrolnih točkah, ko smo
morali tudi zapeti, odgovarjati na vprašanja in podobno. Rekreatur naj ostane tak, pa bo vse OK.
Matjaž

Ekipa: EUROPAP
Jaz sem povprašal za mnenja člane naše ekipe sedaj Europap, in ti jih posredujem spodaj:
Kar se mene tiče mi je vedno lepo, saj sem prisoten razen na prvem na vseh ostalih Rekreaturih.
Upam, da bo tako tudi naprej. Res je lepo videti toliko zadovoljnih ljudi in energija le teh nas
nosi že od četrka zjutraj, ko se s kolesi vozimo proti izhodiščnemu kraju. Štiri dni praznika.
Kar se tiče organizacje me ne moti nič. Pogovarjali pa smo se, da bi bil kakšen obrok po
kolesarjenju morda iz testenin. Mal močnejši.
Nič mi ne pride na misel kaj bi spremenil. Spremembe bodo spontane, kot ta, da se Rekreatur
seli tudi čez mejo. Hvala tebi in tvoji ekipi za vsakoletno štiridnevno dogodivščino!
Brane

Ekipa: ŠD PUMPE - možje v pajkicah
1.Kaj vam je bilo posebej všeč?
Druženje s s kolesarji in domačini.
2. Kaj vas je motilo?
Edino kar je bilo slabega vremena in seveda predraga pijača v štartu oz. cilju.
3. Kaj bi spremenili ali dodali, da bi bil Rekreatur še boljši?
Nič. Ker je že sedaj super.
Boris TROBEVŠEK

Ekipa: TE LETEČE
Že nekaj let smo udeleženke te krasne,enkratne dogodivščine,ki ste jo poimenovali Rekreatur.
Nam je pisana na kožo. Obilo dogodivščin,dobre volje,ODLIČNE organizacije,prelepe trase...
In še odgovori na vprašanja:
1. Dobra volja vseh-organizatorjev in udeleženk,udeležencev; trasa; vreme; nastanitev; odlične
kontrolne točke!
2.- Mogoče bi imele pripombe na hrano. Lahko bi bile kdaj tudi testenine...Kljub vašim naporom
organizirati skupni večer,se le ta ni posrečil. Razlog pa verjetno absolutno predraga pijača....
3. Upam,da ostane Rekreatur to kar je,ne predolg,ne prekratek,ne prelahek,ne pretežak...da
ostane druženje rekreativnih kolesarjev, da z njim odkrivamo nove ceste,nove razglede! Naši
ekipi je všeč, tak kot je. Posebna zahvala pa motoristom,ki so nas varno "prepeljali" čez
prometne ceste,ovinke.. Upamo,da vam ne zmanjka energije za naslednje zmage! Želimo vam
zdravja! In se vsem VAM organizatorjem ZAHVALJUJEMO!
Lep pozdrav !
Tatjana,Marija,Sonja, Irena in Nataša

