Poročilo o vikendu turne smuke na Komni, 12.-14. april 2013
Člani Društva GRS Kranj vsako leto v aprilu obiščemo Komno, kjer si privoščimo vikend turne smuke.
Lansko leto je dogodek odpadel zaradi pomanjkanja snega, letos pa s tem ni bilo nobenih težav, saj so
hribi zasneženi kot že dolgo ne. Glavnina članov je na Dom na Komni prišla še v dežju v petek
popoldne, nekaj pa se jim jih je pridružilo v soboto.
V soboto zjutraj je na Komni še deževalo, vendar je skladno z vremensko napovedjo ob devetih že
sijalo sonce. Ena skupina je odšla preko doline Triglavskih jezer na Kanjavec in naprej v Staro Fužino,
druga skupina je odšla na Batognico, tretja pa na Lanževico. Razmere so bile spremenljive – od nekaj
centimetrov pršiča na trdi podlagi v višjih legah pa vse do gnilca nižje, ki pa je bil povsem lepo
smučljiv. Popoldne se je z zahoda sicer pooblačilo in vmes je priletela tudi kakšna snežna ploha,
vendar to ni pokvarilo veselega in sproščenega vzdušja, ki se je nadaljevalo tudi v Domu na Komni,
kjer smo se zvečer vsi zbrali za mizo in poročali o razmerah ter doživetem.
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Naslednje jutro smo se zbudili v jasen dan, sneg je pomrznil in obetali smo si krasno spomladansko
smuko. Ko smo zapustili našo bazo, so nebo s severozahoda prekrili oblaki, kar pa sploh ni bilo slabo,
saj se sneg ni ojužil. Medtem ko je ena skupina odšla na pohajkovanje po Lepi Komni, smo ostali odšli
preko planine Govnjač na Vrh Škrli, ki je ponudil enkratno smuko v odličnih razmerah.
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Spodaj na planini se je spet prikazalo sonce in sneg je v trenutku postal gnil, tako da smo se odrekli
vzponu na Mahavšček in jo mahnili nazaj proti Domu na Komni in naprej v Bohinj. Letošnja zima nas
je tako obdarila s snegom, da se je dalo prismučati prav do parkirišča.
Na turnem smuku na Komni smo uživali naslednji člani Društva GRS Kranj:
Andrej Prinčič, Andrej Zidar, Bine Šter, Damir Grgorinid, Filip Bertoncelj, Franci Markič, Gregor Šifrer,
Matej Kranjc, Miha Dolinar in Tomaž Strupi.
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