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VM-feberen raser i hele verden, og skønt Danmark ikke stiller med et hold er der visse personer i
Zackenberg (Jannik og Martin) der, trods vores ellers eventyrlige verden heroppe, desperat prøver at
følge lidt med i kampresultaterne fra VM via fax/mail fra omverdenen. Zackenberg oddset kan dog også
bidrage med spændende resultater. En af de nye spillere i Zackenberg, Christian, lagde således hårdt ud
med at vinde det prestigefulde spil: "Hvornår går elven"? Christian satsede alt på d. 12. juni og gættede
rigtigt, og imponerede dermed alle veteranerne med sin overlegne spillestil.
Elven har nu skilt landet i to igen, og moskusokserne kan endnu engang ærgre sig over at de ikke nåede
over på grønsværen på den 'rigtige' side af elven, hvor græsset som bekendt altid er grønnere. Den
løbende elv samt snesmeltningen generelt i hele Zackenbergdalen betyder hårdere træning for alle
spillere, og Charlotte starter nu tidligt om morgenen for at tage vandprøver fra elven. Da Elv-overgangen
endnu ikke er etableret er der desuden en stor omvej ud over isen for at komme over på den anden side
af elven og lave feltarbejde, hvilket er rigtig god konditionstræning. I den forbindelse kan det også lige
nævnes at Martin har observeret ulvespor på Zackenberg-fjeldet i 200-300 m. højde.
Kampen om de gode redepladser for fuglelivet er også begyndt og Jannik løber rundt og spotter de nye
talenter inden de bliver flyvefærdige. To canadagæs er observeret (vist for første gang i Zackenberg), og
ryler og sandløbere kan studeres på tæt hold i nærheden af husene, til glæde for os andre.
Som botaniker er det småt med arbejde for tiden, hvor sneen ligger i en halv meters dybde ude på
banen. Til gengæld medfører snemanipulations-studier en ny form for arktisk 'jord- og betonarbejde' ude
på heden, hvor sne flyttes fra et felt til et andet for at ændre vækstsæsonens længde. Rigtigt jord- og
betonarbejde vil dog i den kommende tid blive foretaget af Logistikken, der skal i gang med at grave ud
til det nye hus, som vi spændt venter på at følge.
Irene, vores formidable kok, sørger for at alle spillere får energi og kræfter til at klare opholdet i den
arktiske træningslejr, hvor store snemængder stadig dominerer. Irene og Aka har også nået at sortere
lidt ud i beholdningen af langtidsholdbare dåser i lageret og kunne have imponeret selv den værste datojæger i Netto med overskredne 'mindst holdbar til' datoer. Ingen spillere lider dog nød; tværtimod.
Volleyklubben holder stadig fast lørdagstræning efter midnat med spillere fra Sirius; niveauet er stigende
og formen er i top hos alle spillere. Vi venter i spænding på 2. halvleg.
Resultatet fra den næste kamp om 'Hvornår går fjorden?' bliver ikke afgjort før engang i juli, så her må
læserne indtil videre vente i spænding.
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