
PÅ TUR 
Den 13. januar skulle jeg reise til Innsbruck via Amsterdam. EWA skulle ha styremøte den 
helga. 
Fikk så lyst til å fortelle dere hvordan en slik tur kan utarte seg. 
Da jeg sjekket inn på Gardermoen sier herren bak skranken: "Har du vært på Schippol 
tidligere"? "Nei", svarte jeg. "Da skal jeg gi deg et kart over området, du skal fra utstikker F 
til utstikker B. På kartet står det 4 minutters gange mellom hver utstikker. MEN da må du 
være en Rodal. Dessuten har du liten tid fra ankomst til avgang". (HJELP!) 
Ved utgangen til flyet snakket jeg med en av damene om hun kunne bestille en bil til meg på 
flyplassen. Alt i orden sier KLM flyvertinnen når jeg var vel plassert om bord. 
Roet meg ned. 
Midt under flyturen blir en mann syk og "min rekke" måtte flytte frem til business klasse fordi 
de trengte setene slik at den syke kunne ligge. 
Vel fremme kommer ambulansepersonalet ombord etter at de fleste hadde forlatt flyet, det var 
bare det at jeg måtte bakover i flyet for å hente håndbagasjen. 
Full fart ut. Der sto bilen, men hvor var sjåføren. Hun hadde stått rett utenfor flydøren. 
Da hun fikk se billetten sier hun: "Tviler på om vi rekker det!" 
Kjørte avgårde så fort hun kunne og det var ingen stor hastighet. "excuse me - excuse me". 
Frem til sikkerhetskontrollen. Av med kåpe, bag og veske, gjennom kontrollen med 
flybilletten i hånda. 
Endelig fremme. Der stod Aelrêde fra Nederland og ventet på meg. Gjennom billettkontrollen 
for flyavgang Innsbruck. Ned en trapp og ut i bussen som skulle kjøre oss til flyet. 
Plutselig - Hvor er håndveska mi???? Ingen penger, ikke pass, bare en billett! 
Ut igjen. Men tror dere at døra lot seg åpne? Å nei!! Tilbake til bussen, men plutselig roper 
noen til meg: "Nå er døra åpen". 
Full fart inn til billettkontrollen. Der satt to søte jenter som ringte til sikkerhetskontrollen og 
spør etter veska. 
Hurra - den var funnet og ble hentet . 
Full fart ut igjen! 
Bare et lite spørsmål på slutten. 
Hvor mange av dere har hatt egen buss ut til et fly som bare ventet på deg på Schippol 
flyplassen i Amsterdam? 
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