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Ker letos beležimo 10 let piknikov v Peskovcih, smo se odločili da povabimo na letošnji piknik še vse ostale 
sekcije. 
Zbirati smo se začeli že pred 13 uro. Udeležilo se nas je 22 članov iz sekcije Pomurja, Štajerske in Primorske. 
Nada je že prej začela kuhati zelenjavno juho s srninim mesom, ki ga je nabavil naš strastni lovec Branko. Vsak je 
prinesel tudi nekaj svojega peciva. Potem smo si razdelili delo: Erna in Silvo sta pekla, ostali pa so pripravljali 
krompir za pomfrit. 
Ko smo se najedli juhe, je predsednik vse pozdravil in predstavil kako se bo odvijal piknik in kako bo potekalo 
srečanje še naprej. Tudi naša gostiteljica Nada je pozdravila vse, ki so se udeležili našega druženja. Imeli smo 
malo počitka in nato prigriznili pečeno hrano z žara..... 
 
Potem pa  smo se pozabavali z različnimi igrami, ki so nam popestrile srečanje. Bilo je veliko smeha med igrami. 
Pripravljene so bile  štiri igre in ena v preizkusu znanja. V vsaki skupini so bili 4 mešani člani društev. Prijavile so 
se 4 ekipe LD Rankovci, Optimisti, Rdeča kapica in Obala. Prva igra je bila napolniti »flašo« z vodo in to z 
zaprtimi očmi. Za zmago so morali steklenico napolniti trije iz vsake skupine. Druga igra je bila prenos pingpong 
žogic pod brado. Tretja igra je bila metanje žogic v posodo. Četrta je zahtevala malce več spretnosti, in sicer  
hoja s hoduljami, hoja na vrvici in zadnja preizkus v znanju. Nagrade so bile zelo bogate - vsak je dobil domač 
med. Prvi so bili LD Rankovci  z 24 točkami, drugi Optimisti, ki so dosegli 21 točk, tretji  so bili Obala in četrti 
Rdeča kapica. Igre so potekale zelo tekoče z veliko smeha in veselega sodelovanja. Po končanih igrah pa je sledil 
še najslajši del: torti za našo 10 obletnico, ki ju je naredila Ernina hčerka, razrezal pa predsednik Sekcije 
pomurske regije. 
Bili sta zelo dobri, ena je bila sadna in ena čokoladna. Čas nam je zelo hitro minil in po 20. uri smo se začeli 
razhajati. Upamo, da se naslednje leto zopet srečamo, v še večjem število in da igre ponovimo, vendar jih malce 
spremenimo. Hvala vsem za lepo veselo druženje... 
 


