5. septembri 2010. aastal toimus Loo terviserajal II Lõbus Loo
perepäev. Viimase ülesandena palusime osalejatel kirjutada
mõni mõte päevast ja soov järgmiseks aastaks.
Aardekirstu oli pandud sellised arvamused:
• Siin oli lahe!
• Järgmisel aastal võiks olla sama lõbus kui täna.
• Siin oli üli lahe!
• Järgmisel aastal võiks olla lahe.
• Rohkem batuute
• Rohkem spordialasid
• Mulle meeldis kiikuda ja köiel käia.
• Pikk järjekord ATV
• Oleks tore, kui oleksid suuremad batuudid
• Ventilatsioon võiks parem olla!!!
• Väga kordaläinud päev
• Organisaatoritele jõudu ja uusi mõttei9d
• Kõige kergem ülesanne oli kanistri vedamine. Kõige raskem
oli köiehüpe.
• Mõnus üritus! Aga iga ülesande juures oleks võinud olla
mõni inimene! Head kassiaastat!!!
• Aitäh meeldiva päeva eest.
• Võistlused olid toredad ja jõukohased igale vanusele.
• Toit oli väga maitsev!
• Jõudu korraldajatele!
• Väga head võistlused. Täitsa jõukohased, samas pidi ka
veidi pingutama.
• Kindlasti järgmisel aastal jälle.
• Äge, sai vahelduseks perega midagi teha!
• Tore, et sügisene perepäev on Lool traditsiooniks
muutunud! Aitäh korraldajatele! Jätkata võiks samas
vaimus.
• Täitsa tore perepäev. Rohkem batuute.
• Väga tore päev oli! Eriti bagisõit.
• Järgmiseks aastaks sooviks soojemat ilma :)
• Väga tore päev ja mitmekesised ning lõbusad ülesanded.
Osaleme järgmisel aastal ka kindlasti.
• Lahe oli! Kanalad ei puhasta end sel päeval
• Väga tore üritus, emad ja isad koos lastega mängimas.
Järgmine aasta sama lõbusalt.
• Et oleks rohkem batuute järgmiseks aastaks ja söögid ja
joogid tasuta.
•
Oli väga tore, kõik meeldis!

• Väga lahe ja hea üritus, sooviks vaid, et see toimuks
veits varasemal kuul, kui on soe veel. Kõike paremat ja
jätkake samas vaimus.
• Oli äge. Pendelköis ja liivapudelite ülesanded olid
vahvad. Järgmisel aastal võiks olla veel rohkem
ülesandeid. Äitähh korraldajatele!
• Rohkem ülesandeid, mingit üli lahedat ülesannet
• Meeldis!:) Pallimänge pisematele (a´la jalgpallimängu,
väravate löömist)
• Väga vahva, tõeliselt huvitvad ülesanded! 5-palli
süsteemis, kõvad 10 palli :)
Korraldustoimkonna nimel suured tänud kõigile osalenutele.
Kersti Lepik

