
LETNO POROČILO ČLANICE PGD KOMENDA 2017
Članice  so tudi  to  leto sodelovale  pri  raznih aktivnostih  kot  so pregled hidrantov,  intervencije,
varovanja, praznovanja, požarne straže, sejem,…

Decembra je že drugo leto zapored potekalo tekmovanje v spajanju sesalnega voda za Gorenjsko
ligo v našem društvu pri katerem smo aktivno sodelovale.

Članice še vedno pridno trenirajo z našo mladino, kar odražajo dobri rezultati.

Meseca junija je kot vsako leto potekalo občinsko tekmovanje, kjer so članice B dosegle 2 mesto,
članice A pa 1 mesto.

Za članice A je bilo leto 2017 prav nekaj posebnega saj smo se udeležile kvalifikacij za olimpijado.
Zato bi rada prebrala nekaj malega o nas….

Ko smo prejele vozovnico za na kvalifikacije na olimpijado, smo se odločile, da resno poprimemo
za delo in se borimo do konca, tako so naše vaje prešle v prave treninge kar 6 krat na teden.  2 krat
tedensko smo z kondicijskim trenerjem pridobivale kondicijo, 1 krat tedensko smo delale na moči
in 3 krat tedensko urile vajo.  Skratka živele smo samo za gasilstvo, vse ostale svari smo postavile
na  stranski  tir,  družino,  prijatelje,  službo,… vendar  nikoli  nismo  pomislile,  da  bi  prenehale  s
treningi. Največja ovira je prišla z zimo, saj nismo imele zaprtega prostora za izvedbo cele vaje,
zato smo trenirale zunaj v snegu, dežju in vetru. Šele spomladi so nam stanovalci stanovanjskega
bloka v Mostah odstopili garažne prostore. Zavedale smo se, da se kvalifikacij udeležijo le najboljše
ekipe in da na olimpijado vodita le prvi dve mesti, zato smo se bile pripravljene odpovedati vsemu.
Na kvalifikacijah smo izvedle dve vaji brez napak in dva krat tekle štafeto, ter osvojile tretje mesto.

Razočarane, žalostne in z grenkim priokusom, toda razočaranje je hitro preraslo v odločitev, da še
zdaleč ne bomo obupale.  Želimo si naslov olimpijskih prvakinj, morda se nam nekoč želja uresniči.

Upam, da je naše društvo in Gasilska zveza Komenda vseeno ponosna na nas, saj smo prva ekipa v
zgodovini društva, ki se je udeležila kvalifikacij za olimpijado.

Vsa leta našo desetino spremljata mentorja Drago Potokar in Aleš Lončar. Na vsa naša tekmovanja
nas spremljajo naši zvesti navijači z županom občine Komenda, zato je udeležba na tekmovanjih
kdaj tudi družabni dogodek. Finančno podporo nam vse skozi nudi Prostovoljno gasilsko društvo
Komenda in Gasilska zveza Komenda, zato  smo jim izredno hvaležne. Trdno smo odločene, da se
naša zgodba tukaj  ne bo končala.  Saj  veste,  kar te  ne ubije te  okrepi.  Na koncu pa bi se rada
zahvalila tudi tistim, ki so ob naših treningih najbolj trpeli: našim družinam, otrokom, partnerjem in
prijateljem, ki so nas nesebično podpirali in nam stali ob strani v dobrem in slabem. Hvala VSEM.
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