5-dagars i Canada 1976
Årets stora händelse var 5-dagars i Canada, resan arrangerades av O-ringenbasen NilsGöran Albinsson. Medhjälpare var Nils-Görans fru, som arbetade på resebyrå samt Rolf
Jakobsson. Vi var c:a 700 svenskar som deltog, reskompis var Karl-Åke.
Måndag-kväll 26 juli innan avresan, fick man se på TV Bernt Johansson ta OS-guld på
landsvägs-cykling. (Totalt blev det 4 guld och en silver).
Tisdagen 27 juli halv fyra klev på bussen som kom från Dalarna, med destination Kastrup,
där 5st chartrade flyglan väntade för resan till Montreal. Vid framkomsten välkomnade NilsGöran oss och gav en kort information. Förläggningen var i S:tTherese, ett par mil norr om
Montreal. Det blev mycket primitivt de första nätterna, vi var 150 st i en gymnastiksal med
tältsängar och enbart lakan. Olympiaden hade slukat allt av bekvämlighet.
Onsdag-fredag var vi Montreal, med besök i staden och OS-byn. Vi hade biljetter till OSstadion där vi såg Anders Gärderuds suveräna hinderlopp. Vi hade fått plats ovanför vattengropen en upplevelse man aldrig glömmer. (Dan Glans plac 7:a i finalen). För att komma in
till Montreal och OS-stadion, fick man åka buss och tunnelbana. Karl-Åke blev imponerad av
mitt kunnande med stadskartor och tunnelbana. (Jag har tidigare bott i Stocholm några år!).
Lördagen den sista juli flyttade vi till en liten stad Lachute 6 mil väster Montreal, med bättre
förläggning i en skola. Vi hade några förtävlingar innan 5-dagar, där bl a starten måste flyttas
fram en timme. En buss hade åkt fel, inget ovanligt. Det hände nästan något varje dag, med
de gamla gula skolbussarna. De fick i bland bensinstopp, punktering.
Måndagen 2 juli invigdes 5-dagars i Lachute. Tävlingarna pågick måndag till fredag.
Fjärde etappen gick i en nationalpark norr om Ottawa. Där det var lite problem att passera
bäverdammarna, som inte stämde med kartan. I nationalparken fick det inte drivas handel
med pengar. Vi hade fått ut kuponger som gällde vid inköp av t ex läsk. Inom området fanns
en sjö, där vi kunde tvätta oss, då kom polisen och förbjud oss att använda tvål. Sjön användes
som vattenintag för området.
Sista dagen var vi långt ute vid en gammal ranch, där terrängen inte var inte så hård som
tidigare, nästan som ”Bresse”. De hade lyckats bra med arrangemanget, och med svenskars
hjälp gick det bra. Någon kontroll satt kanske fel, men vad gjorde det, vi svenskar hade kul i
främmande skogar. Kartorna var i skalan 1:15000 med schematisk kurvning, men i övrigt
hyfsad kvalitet.
Nu väntade New York, vi åkte med Greyhound bussar som hade AC. Man ville knappt gå ur
bussarna vid rast, för värmen utanför.
Vi bodde i centrala Manhattan, gjorde stadsrundtur bl a Harlem där bussen bara vände.
Besökte Empire Empire State Building och Frihetsguddinnan. Vi skulle också besöka FNbyggnaden. Men dom hade stängt, varning för en orkan som skulle komma på kvällen.
Arbetsplatser stängdes och folk uppmanades att ta sig hem. Nu ändrade orkanen kurs, så det
”bara” blåste och regnade
Efter New York besöket, åkte tillbaka med buss 80 mil till Montreal där vi hade avslutning,
på ett stort ställe med läktare och många bord. En rund scen mitt i lokalen där det spelades
tyrolermusik och franska klassiker. Sedan återstod resan hem till Sverige.
Lars-Erik Rask

