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Kære alle. 

Så blev det fredag, super dage hernede let overskyet – men glade og godt svømmende svømmere. 

Torsdag var vi en tur på Gibraltar, det var en køretur på ca. 2 timer, vi fik en rundtur på klippen, med guide. 

Gibraltar er ca. 5 kvadrat kilometer en klippe på ca. 470 meter og der bor ca. 30.000 mennesker der, og der 

kommer ca. 9000 spanier ind og arbejder der hver dag. Så det taget i betragtning så kan i godt forstille jer at 

der er mennesker alle steder. Efter rundturen fik vi lidt frokost og så var det tid til en bustur hjem, vi ankom 

til hotellet ca. kl.17. og drog derfra videre til træning kl.17.45-20.00. Det var nogle trætte svømmere der gik 

i seng torsdag aften ovenpå en god lang tur og 200 max. Fredag morgen var svømmerne godt mærkede 

ovenpå den megen træning, vi har i dag rundet 80 kilometer siden første pas fredag, så de er godt trætte. 

Fredag har været vores bedste dag hernede vi svømmede en hvis kropsdel ud af badetøjet i dag både til 

morgen og aften….. Super positivt. 

Svømmerne har aftalt Transport fra lufthavnen 

Bil Kører med i bilen. 

Thor Lasse, Mads, Iben 

Emma Caroline, Katrine 

Nicklas Til Frederiksværk 

Oliver Lars, Niels  

Katrine Frederik, Serina 

Jakob Emily 
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Herkules` søjler på vej mod toppen af Gibraltar  
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Der bor ca. 300 aber på klippen fordelt på 9 familier, hvem af svømmerne minder mest om denne her…. 
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Det var diset i dag, så vi kunne ikke se klippen da vi kørte op, men da vi ventede på vores bus lettede tågen 

og vi kunne se klippen tydeligt.   

 

Vi ses mandag morgen….. 

Hilsen Jens og svømmere….. 


