
Uddrag af Ellas og Natalees dagbøger fra International Development Project Novice 

Ella skriver: Vi er til en Europæisk samling for trænere der har en ”prøvekanin” med. Så trænerne er til en 
form for træning og det de lærer skal vi prøve. Så Michael og jeg er til en samling hvor både Michael og jeg 
lærer noget.  

De lande der var med var Østrig AUT, Kroatien CRO, Tjekkiet CZE, Danmark DEN, Estland EST, Georgien GEO, 
Tyskland GER, Irland IRL, Luxemburg LUX, Polen POL, Serbien SRB, Slovenien SLO, Slovakiet SVK, Sweiz SUI.  

Der var 37 piger med og 7 drenge, i alt 44 løbere. 

Vi fik en seddel hvor vi fyldte ud hvem vores nye venner var og hvilke lande de kom fra. De skulle også skrive 
hvordan man siger tak på deres sprog. 

Natalee skriver: I lufthavnen mødte vi Ella, Ellas far, Tyllesen, Felding og Ingelise. Vi tog afsked med Ellas Far, 
checkede ind og alt det man plejer og gik lidt rundt. 

Begge. Vi kom op i flyet og startede, men efter 5 min fik vi besked om der var noget med at forhjulet ikke 
gad gå op, så vi måtte tilbage til Kastrup og vente på problemet blev løst. Ellers gik turen godt, vi fløj i 2 timer 
til Krakow i Polen. Natalees Mor og Far var også med. Efter flyet blev i kørt i en minibus over grænsen mod 
Ostrava i Tjekkiet.  

Vi kom til hotellet hvor Ingelise, Natalee og mig (Ella) skulle bo. Vi pakkede ud og gik ned og spiste kylling, 
pasta, ris med lidt grønt og frugt. Det smagte godt. 

Derefter skulle vi til infomøde, hvor vi mødte vores trænere og hver skulle hilse på 3 vi ikke kendte. Vi fik 
skemaer og tidsplan for i morgen og så fik vi en lang rundtur i Ostrava Arene med omklædningsrum og en 
hurtig smutvej tilbage. 

Natalee: Ps. Vi eller mig havde lidt svært ved at forstå hvad de sagde, for når en Tjeker taler engelsk lyder 
det sjovt.  

Ella: Tak for en god dag. 

7/5 tirsdag. 

Ella: Vi vågnede tidligt, gjorde os klar til morgenmad kl. 8. Der var brød, frugt, juice og havregryn. Efter 
maden gik vi til mødelokalet, hvor vi mødte en tjekkisk skøjteløber Clara og en anden Phillip og deres træner. 
De snakkede lidt om skole og skøjt og hvordan det var da de var til JGP. Det var ret spændende. 

Natalee: Så skulle vi på isen og vise Brian og Ravi 3 spring og en pirouette for at se hvilket hold vi skulle på. 
Ella og mig kom på BRACKETS, jeg tror det var det næstbedste hold, måske - måske ikke. 

Ella: Til frokost fik vi kylling, pasta suppe og vand. Det var okay (men det kunne have været bedre). Så gik vi 
til første træning på is med Ravi. Han var rigtig god og jeg har lært meget. Derefter gik vi til yoga som var 
rigtig sjovt. Efter yoga til et foredrag om sportshjernen på et barn. Det var lidt svært at forstå. Vi skulle 
skynde os at spise aftensmad, kyllinge-spyd og hjemmebagte kartofler (det var også lækkert).  

Direkte efter maden skulle vi til dagens sidste træning med Brian fra Frankrig. Vi trænede Tåloop og min blev 
meget bedre. Brian var rigtig sød. 

Natalee: Vi ses i morgen. Sov godt. 

8/5 onsdag. 

Ella: Efter morgenmaden skulle vi til dans i ”The Atletic Hall”. Det var sjovt men også lidt akavet.  



Natalee: 20 min. efter skulle vi på is igen hos Brian. Vi lavede Flip næsten hele timen.  Det var fint nok, fra 1-
10 var den træning nok en7½. Vi lavede også spring i sidde. 

Ella: Vi fik en ny ven der hed Laura, hun var sød. Frokosten var fisk og ris. Først en time på is med Ravi og så 
skulle vi til en test. Vi skulle se hvor lang tid det tog os at spurte 20 m, og hvor højt vi kunne springe. Jeg fik 
Ingelise til at tage videoer og det var rigtig sødt – så tusind tak. Efter test og aftensmad endnu en time på is. 

Tusind tak for endnu en dejlig dag. 

9/5 torsdag 

Ella: I dag er det Ingelises sidste dag og senere kommer Maria. Dagen startede med tests. Pullups, 
mavebøjninger, spring og balance. Det var svært, udfordrende og rigtig sjovt. Derefter træning med Ravi og 
det var godt Michael var rigtig god. Frokost, en lille pause, og så vi kom 2 min for sent til næste træning fordi 
vi havde fået gal tid.  

Til office sprang vi 2 Axel og 3 tåloop. Vi lavede også balanceøvelser og en slags kropsleg. Vi gik til middag 
med Maria. Spagetti med kylling, rigtig godt. Sidste træning var ok. Vi lavede trin og sprang 2Axel. 

Natalee: Efter sidste træning hjalp Maria os tilbage til hotellet. Her fik vi lov at se Netflix på hendes 
computer (tak for det) 

PS: Maria havde rigtig godt styr på tingene og det var meget dejligt. Tusind tak for endnu en fantastisk dag. 

10/5 fredag 

Ella: Office (Mega sjov), på is med Brian med dobbelt Loop kombinationer, frokost og office igen. Men denne 
gang var vores trænere med. Vi øvede opvarmning, så intervaller med løb og stræk ud. Igen på is med 
Ravi,Tåloop kombinationer. Det var dagens bedste træning sjov, udfordrende og gik godt. 

Natalee: Tid til lidt hygge inden aftensmaden. Tilbage til isen for at træne øvelser til opvisningen. Aftenens 
sidste punkt var at hvert hold skulle lave en planche om holdet. Vi lavede en stor telefon med vores landes 
flag. 

11/5 lørdag 

Ella: Ført hård office, derefter mentaltræning med Valeri (okay). På is med Ravi hvor jeg skulle vise en 
pirouette. Efter frokost en time mere på isen med Brian og så blev der tid til en shoppetur med Sali og Boris 
(Natalees far og mor). I næste time skulle vi vise det Ravi havde lært os i ugen, det var rigtig sjovt. Vi skulle 
vise opvarmningen på is og der blev taget nogle fælles billeder.  

Natalee: Til middagen var der dækket flot op med hjerter og vi fik kage og børnechampagne og fritter, 
grøntsager, kylling og sovs. Lækkert. Vores plancher skulle fremlægges og så var den dag slut.  

Ella: PS. Jeg landede min 2A på en fod, ikke helt rundt, men er glad. 

12/5 søndag 

Begge: Pakke og hjem. Det har været en god uge. De ting vi har lært kommer vi til at bruge meget i 
klubberne der hjemme. Trænere og holdledere har været gode til at få os rundt til de forskellige aktiviteter, 
så stor tak til dem. 

Tak for en Mega Fantastisk Uge. Vi glæder os allerede til næste gang. 

Ella og Natalee 


