
Turnfäscht Brüttä vom 10./11. Juni 2006
Am Samstigmorgä dä 10. Juni sind mir individuel mit dä Autos nach Brütte gfahre. Vo andere Turnverein häts ä paar gha wo mit äm Velo ufegfahre sind. Au wänds zwar mega nöch gsi wär, händ mir di bequem Variante gwält! =)

Am Morgä isch Grätkombi a gseit gsi. Diä hät veruse uf dä Wisä statt gfunde. Leider isch‘s nöd so glofe wiä mir wele händ. Äs isch vor allem au a dä einzelusfüerig gläge. Gymnastik degäge isch eigentlich recht guet gloffe. Sie isch dänn au dementsprechend mit dä Note 8.29 belohnt wordä. Im Schlüderball hät Tanja äs Höch gha, sie hät nämlich Note 10 übercho. Im Witsprung sind mir zfridä gsi. Mir händ alli gueti leistige bracht. Vor allem d‘ Lakkhi mit ihrä 4.80m hät euisä Noteschnitt grad ufe druckt. Will‘s so heiss gsi isch, sind viel nach äm Wettkampf hei gange. Es hät aber au paar geh wo no diä andere Uffüerige glueget händ.
Z’ Abig händ mir euis alli frisch und fröhlich wieder troffä und sind zäme im Festzelt go z‘ Nacht ässe. Nachher sind mir zum Ussichtspunkt ächli go pläuderle! Natürlich händ mir diä wunderschöni Ussicht gnosse. Dä Anfang vom Abig hämer det obe verbracht. Nachher isch‘s Fest los gange! Im Festzelt isch leider nöd grad diä passend Musik für äs Turnfest gloffe. Drum sind mir di meist Ziit i dä Bar gsi, wiä die meischte andere au, das isch au dä Grund gsi dass det inä sehr eng, heiss und stickig gsi isch. Musik i dä Bar hät euis eidütig besser gfalle und sie isch au geignet gsi zum tanze. Es het sehr viel Jugendlichi gha, vor allem au söttigi vom Dorf wo eifach lust uf Party gha händ. Also euis Jungä häts nüd usgmacht, aber dä ältere Turner häts glaub nöd so passt.
Am Sunntig händ di meischte vo euis müsse schaffe. Di einte im Servis di andere bim Ässe usegeh. Äs paar no i dä Bar det han au ich dezuä ghört. Am Afang han ich überhaupt nöd gwüsst wiä diä Drinks mischä, aber mit dä ziit isch’s dänn gange. A dem Turnfest bin ich dä Fahneträger gsi. Ich han mich scho nochli müesse dra gwöhne mit soneme riesige Fahne umälaufe, vor allem wenn mer dä Fahne muäss kippe wird er recht schwer. 
Äs isch äs schöns Turnfest gsi und mir freued euis uf Wieteri!!!
Turnergrüässli Larissa 
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