Počasi se izteka meteorološko poletje, ki je bilo pestro tudi za GRS Kranj. Če je bil v juniju poudarek
na pedagoških in športnih udejstvovanjih, pa so avgusta prevladovala posredovanja v hribovitem
svetu.
Prvo soboto v juniju smo izvedli letno vajo, kjer smo vadili predvsem izgradnjo in uporabo tirolske
žičnice, že slab teden kasneje pa smo se pošteno znojili na Brajnikovem memorialu, dvodnevnem
preizkusu razuma, volje in moči. Tekmovanja sta se udeležili dve naši ekipi s po štirimi člani, še vsaj
enkrat toliko pa jih je pomagalo tudi pri organizaciji in varovanju.

Teden kasneje se je del naših članov udeležil praktičnega izobraževanja vožnje z našim novim
terenskim vozilom – nad poligonom in inštruktorji so bili navdušeni, zato smo si v nadalje zadali, da
šolo terenske vožnje obiščejo tudi ostali člani. 22. junija smo bili proženi za pomoč pri prenosu
poškodovanke, ki je padla na težko dostopnem terenu nad Ambrožem. Že dva dni kasneje, na
predvečer Dneva državnosti, nas je uro pred polnočjo presenetil ogenj na vrhu Storžiča, nato se je
pod vrhom pojavila še utripajoča lučka. Zaradi nepojasnjene situacije je bila sprožena akcija; izkazalo
se je, da pomoči ni potreboval nihče. Konec junija smo obiskali otroke na taboru AO Kranj in jim
predstavili poslanstvo gorskih reševalcev ter za njih pripravili še delavnice iz prve pomoči, kar smo
nato ponovili še dvakrat v juliju.

5. julija popoldan smo imeli akcijo reševanja tujega padalca na pobočju Kozjaka, ki je nepoškodovan
obvisel nekaj deset metrov visoko na drevesu. Varno smo ga spravili z drevesa in prepeljali v dolino.

Tri dni kasneje smo pomagali kolesarju, ki je padel pod Zvohom in bil s helikopterjem prepeljan v
bolnišnico. Najbolj zahtevna akcija se je obetala na zadnji dan julija, ko se je zgodila nesreča treh
plezalcev v steni Ježe nad Dolgo njivo, k sreči pa so se razmere po nevihti toliko izboljšale, da je lahko
posredoval helikopter in nam s tem prihranil težaško delo. V juliju smo spremljali tudi podvig našega
člana Gregorja Dolinarja, ki si je zadal priti peš na Triglav iz Ljubljane v prej kot 24 urah. Uspelo mu je!
Njegov brat in prav tako naš član, Miha Dolinar, mu je v začetku avgusta odgovoril z izvrstnim
rezultatom na koroškem gorskem ultramaratonu K24. 8. avgusta smo pomagali poškodovanki na
območju sv. Lovrenca in ji z imobilizacijo zlomljene roke omogočili sestop do rešilnega avtomobila
NMP Kranj, 20. avgusta pa krenili proti poškodovani planinki, ki je na sestopu s Cojzove koče proti
Suhemu dolu padla ter si poškodovala glavo. Helikopter je planinko prepeljal v UKC Ljubljana.
Naslednji dan, 21. avgusta, smo bili proti večeru klicani na pomoč strmoglavljenemu padalcu med
Malim Grintavcem in Cjanovco. Krenili smo na pot, ko se je k sreči sprostil helikopter in ta odletel do
poškodovanca, ki ga je imobiliziranega prepeljal v UKC Ljubljana.
Avgust počasi koraka proti koncu … Vreme že postaja za odtenek bolj jesensko, dnevi pa se krajšajo,
zato temu primerno načrtujte izlete v hribe in potrebno osebno opremo. Srečno!

