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FORORD ved Andreas Gydesen, redaktør 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Gydesen , DM- Guld 10 km, 
Norge 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den 26. oktober 2005 kan Brande Skiklub fejre 
sit 60 års jubilæum. I den anledning har besty-
relsen besluttet at udgive et jubilæumsskrift, re-
digeret af Andreas Gydesen, Haderslev. 
 
På en levende og engageret måde skildres klub-
bens liv og virke fra 1945 og frem til i dag. Der 
indledes med en beretning om de første vanske-
lige år for klubben i en midtjysk by, hvor en en-
kelt person med gå-på-mod og ildhu (Otto 
Klercke Andersen) starter klubben, men desværre 
lidt tidligt flytter fra byen. Klubben står nu i 
stampe i nogle år, men så dukker den næste ild-
sjæl op, nemlig Kristian P. Østergaard, Hygild. 
Han fortæller om de næste mange års udvikling, 
hvor klubben markerer sig som en af landets 
bedste langrendsklubber, især i 1970’erne og 
1980’erne. Kristian P. Østergaard gjorde ikke 
blot et kæmpearbejde for klubben, men også – og 
vel især – for jysk langrendssport. 
 
I bogen fortælles om de mange skikonkurrencer, 
som klubbens medlemmer har taget del i, med 
højdepunkter i udenlandske skiløb som f.eks. 
VASA-loppet, desuden om de arrangementer, 
som klubben stod for, nemlig træningssamlinger / 
barmarkssamlinger, jyske mesterskaber i lang-
rend og danske mesterskaber i rulleskiløb. Hertil 
kommer deltagelse i flere motionsløb rundt om i 
landet. 
 
Der lægges dog ikke skjul på en vis stagnation i 
de sidste ca. 10 år.  
 
De traditionelle årlige skiture i uge 7 med det 
sociale indslag får en stor plads i skriftet med 
beretninger og billeder fra flere medlemmer. 
 
Jubilæumsskriftet fortæller ikke kun om en lille 
forenings arbejde, men også om aktive folk, der 
har gjort Brande kendt i dansk skisport. Og det er 
også et vigtigt stykke lokalhistorie! 
 
Vi siger sponsorerne tak for den økonomiske 
støtte, der gjorde det muligt at udgive dette skrift.  
 
Vi siger også tak til de personer, der har bidraget 
med stof og billeder. 
 
Personligt siger jeg Jens Ole Krogh (lay out) 
mange tak for et godt samarbejde. 
 

Andreas Gydesen 
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BRANDE SKIKLUBS HISTORIE 1945 – 1977 
 
 
 
SKI – EVENTYRET af Kristian P. Østergaard  

 
Min store og livslange interesse for at løbe på ski 
begyndte en vinterdag i 1941, da jeg var 16 år 
gammel. Jeg så da, at naboens søn, Jakob Vester-
gaard, var ude på sine langrendsski. Selv havde 
jeg aldrig haft ski på fødderne, men vidste godt, 
hvad man kunne bruge ski til. 
Jakob fortalte mig, at han selv havde lavet sine 
ski som elev på Askov Sløjdskole året før og gav 
mig lov til at prøve en tur ud over markerne. Ef-
ter den tur var jeg solgt. 
Jeg snakkede med min far om at komme på efter-
skole. Da han syntes, at det var en god ide, blev 
jeg sammen med en kammerat, Julianus H. Søn-
dergård, elev på Askov Sløjdskole vinteren 
1941-42. 
 
Askov Sløjdskole 
Før vi gik i gang med det egentlige skolearbejde, 
skulle vi lære hinanden og skolen at kende, lige-
som vi så på byen og omegnen. Da det altid har 
interesseret mig at arbejde med træ, deltog jeg i 
vinteren 1940- 41 i et sløjdkursus på Askjær Sko-
le ved Brande. 
I Askov måtte vi begynde fra bunden som f. eks. 
at lære navnene på de forskellige redskaber, og 
hvad de skulle bruges til, samt navne på de for-
skellige træsorter og deres egenskaber.  
Skolen havde den tradition, at det første, eleverne 
skulle lave, var et par ski til eget brug. Vinteren 
kunne jo komme ret tidligt og pludseligt. 
Tiden op til jul forløb normalt uden sne af næv-
neværdig betydning, men da Julianus og jeg cyk-
lede hjem på juleferie, havde vi bundet skiene 
godt fast på cykelstangen. Dette viste sig at være 
en god ide, idet det satte ind med snestorm første 
juledag, og sneen blev liggende hele julen. 
Så slog vejret om, og da vi cyklede tilbage til 
skolen i begyndelsen af januar, var det helt for-
årsagtigt med stille vejr, sol og plustemperaturer. 
På det tidspunkt vidste ingen, at århundredets 
vinter var på vej med masser af sne og streng 
frost. 
Den værste dag var søndag den 25. januar 1942 
med fuld storm og minus 31 grader. Denne søn-
dag havde skolen planlagt en heldagstur til Kol-
ding, hvor vi skulle stå på ski. Men turen blev 
aflyst, og i stedet tog vagtlæreren os med ud på 
en lille vandretur i Askovs omegn. Det var heller 
ikke uden en vis risiko, da vi jo dengang ikke 

havde den samme vinterbeklædning i form af 
termo- og dynetøj som i dag. 
Eleverne havde indbyrdes aftalt en turnusordning 
gældende for søndag morgen, således at en af 
eleverne mod bestilling skulle hente mælk i byen 
til de andre elever, og at man så måtte tage en 
overpris på 2 øre pr. liter. Den søndag var det 
mig, der hentede mælk, og det blev lidt af en 
oplevelse, for da jeg nåede tilbage til skolen, var 
mælken bundfrossen. Flaskerne var ikke gået i 
stykker, men mælken var presset op gennem 
flaskehalsen i en søjle på ca. 10 cm, og der på 
toppen sad mælkekapslen. Vi prøvede at tø fla-
skerne op på radiatorerne, men skolens fyr havde 
ikke taget højde for et så ekstremt vejr. Vi måtte 
sidde hele dagen med skindhuer og overfrakker 
på og spille kort.  
De følgende uger blev der løbet en hel del på ski. 
For eleverne, der var tilbage på skolen i week-
enderne, blev der arrangeret heldagsture med 
madpakker til Skibelund Krat, hvor der var nogle 
gode bakker. Skolen var heller ikke karrig med at 
rive en hel dag ud af den normale undervisning 
og i stedet tage på skitur kombineret med for-
skellige lege. 
Foruden sløjdskolen var der i Askov også højsko-
len med ca. 100 elever og en efterskole med ca. 
40 elever i Skibelund, så det var nærmest en op-
lagt sag at oprette en slags skiklub. 
 
”Skiklubben” i Askov 
Da der var masser af sne i vinteren 1942, arran-
gerede ”klubben” søndag den 15. februar (faste-
lavnssøndag) sit første større skiarrangement, og 
det blev dengang betegnet som det hidtil største i 
Danmark.  
På programmet stod selvfølgelig langrend i alle 
aldersklasser, og som noget helt nyt var indlagt et 
løb, hvor skiløberen skulle holde fast i et reb, der 
var forbundet med en rytter til hest! 
Den, der hurtigst kunne klare to omgange på en 
af Askovgårds store marker, havde vundet. Langt 
de fleste røg ud allerede i det første sving. Nogle 
lod sig slæbe et langt stykke, inden de måtte give 
slip, eller de kom måske igen op at stå på skiene. 
Andre fik hesten til at vente på sig og kunne så 
komme igennem stående. Men det var i hvert fald 
underholdende at se på. 
Jeg deltog i klassen for juniorer, hvor jeg blev nr.  
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3 og modtog min allerførste skipræmie: Et par 
læderstropper til at binde ski sammen med. De 
havde også et lille foderal med cellofan, som man 
kunne sætte sit navneskilt i. Stropperne har jeg 
endnu, mens foderalet må være røget af i et 
sving. Det er i hvert fald forsvundet. 
Søndagen efter stod Kolding Skiklub som arran-
gør af de jyske mesterskaber i langrend 1942. 
Sløjdskolen fik lov til at stille med et 3-mands 
hold. Her oplevede jeg en stor skuffelse ved ikke 
at blive udtaget til dette hold, idet man simpelt-
hen valgte sløjdskolens tre største drenge uden at 
tage hensyn til kondition og skifærdigheder. 
Dengang var jeg lille af min alder, men alligevel 
dybt skuffet.  
Ved fastelavnsløbet var jeg klart hurtigere end de 
tre, som blev sendt af sted til Kolding. 
 

Kristian P. Østergaard med startnummer 38 (t.v.) 
  
Det år holdt vinteren ved temmelig længe, og det 
betød rigtig mange timer på ski. Derfor er der 
heller ingen tvivl om, at det blev grundlaget for 
mine senere glæder og udfoldelser på ski. 
Da jeg var færdig på sløjdskolen og vendte tilba-
ge til det pulserende liv, var min glæde for skiløb 
bestemt ikke et afsluttet kapitel. Det var snarere 
begyndelsen på en livslang interesse. 
 
Årene 1943 – 1945 
På grund af manglende sne blev de næste år 1943 
og 1944 meget stille m.h.t. skiløb. Men alligevel 
skete der noget, idet en ung brunkulsingeniør ved 
navn Otto Klercke Andersen kom til Brande. Han 
var en udmærket orienteringsløber og meget inte-
resseret i at løbe på ski. Han så straks, at der 
manglede noget i Brande, og han fik hurtig opret-
tet en skiafdeling under Brande Idrætsforening. 
Klubben blev stiftet den 26. oktober 1945 og 
fik navnet ”BRANDE SKIKLUB.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vinteren 1946 
I første omgang blev der ikke lagt megen mærke 
til klubben, men da der kom rigelig med sne i 
vinteren 1946, slog han omgående til og arrange-
rede et skiløb i Brande med titlen: ”Hvem er 
Brandes dygtigste skisportsmand?” Det var til at 
forstå! 
Jeg tilmeldte mig straks og stillede op på mine 
hjemmelavede ski. Julianus H. Søndergaard 
tilmeldte sig også, så vi var da to, som løb på 
hjemmelavede ski. Jeg var i stødet og vandt kon-
kurrencen. Førstepræmien, som var et par nye 
langrendsski, har jeg endnu.   
 
Vinteren 1947 
Vinteren 1947 blev en mærkelig oplevelse, som 
startede med barfrost i begyndelsen af december 
måned 1946 og fortsatte i hele januar måned, 
men hen sidst på vinteren kom der sne. O.K. An-
dersen, Julianus Søndergaard og jeg drog sam-
men til Vejle for at deltage i en åben lang-
rendskonkurrence i Nørreskoven. Ruten var lagt 
som et ottetal, som vi så skulle løbe. Først den 
store runde bue, derefter passere målet og så ud 
på den lille rundebue. Vi havde fået at vide, at 
ruten var på otte km. Derfor lagde jeg lidt lang-
somt ud. Men da jeg kort efter passerede målet 
efter at have gennemløbet den store sløjfe, blev 
jeg klar over, at der var noget galt. Idet jeg gik ud 
fra, at den store sløjfe var 5 km og den lille 3 km, 
gav jeg den nu hele armen, men det var selvføl-
gelig for sent. 
Jeg kom i mål som nr. 2, men havde næsten alle 
mine kræfter i behold og måtte se mig slået med 
17 sekunder. 
Først da fik vi at vide, at ruten kun var på knap 5 
km i det hele. Nå! Det nytter jo ikke at græde 
over spildt mælk. Der var kun at håbe på bedre 
held næste gang. 
Et par dage senere ringede O.K. Andersen og 
fortalte, at der var kommet indbydelse fra Viborg 
Skiklub om deltagelse i de jyske mesterskaber 
1947 den kommende lørdag. 
Nu var det ikke almindeligt med lørdagsfrihed 
dengang, og da slet ikke ved landbruget, hvor jeg 
tjente ved gårdejer Niels Larsen, Flø.  Jeg gik 
straks til gårdejeren og bad om at få fri. Jeg kun-
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ne godt have fået fri, men gårdejeren sad i kom-
munalbetyrelsen (sognerådet) og var den efter-
middag blevet indkaldt til sognerådsmøde. Så 
derfor måtte jeg blive hjemme for at passe dyre-
ne. Jeg begyndte at føle mig lidt forfulgt af uheld, 
da O.K. Andersen og Julianus drog af sted uden 
mig. O. K. Andersen erobrede mesterskabet i Old 
Boys klassen. 
 
Ophold i Norge 
Der kom igen et par vintre uden sne. Derfor be-
gyndte jeg at lægge planer om at få noget mere 
sportsligt ud af tilværelsen. De gik ud på at tage 
arbejde i Norge om vinteren. I årene 1950 – 1955 
opholdt jeg mig nok i alt 3 år i Norge. Så blev der 
løbet på ski! 
Den første vinter arbejdede jeg mest i skoven. 
Derefter tog jeg plads som fodermester på en 
gård, da det gav mig større mulighed for at kom-
me ud på brædderne. Som fodermester begynder 
man nemlig dagen kl. 05.30 og kan så være fær-
dig med morgenrunden mellem kl. 10-10.30. Det 
betød, at der kunne løbes på ski ca. 3 timer midt 
på dagen. Det var jo noget helt andet end før! 
Det var hele tiden min mening at holde øje med, 
om der blev løbet på ski i Danmark, så jeg evt. 
kunne rejse hjem for at deltage i konkurrencer i 
Jylland. Men den ene gang, hvor der var et løb i 
Ålborg, kunne jeg alligevel ikke rigtig få det til at 
passe. I stedet begyndte jeg at deltage i forskel-
lige løb i Norge. 
 
Nordmand snyder mig 
I vinteren 1953 deltog jeg i de danske mester-
skaber i langrend, som dette år blev afholdt på 
Norefjell i Norge, hvor der året før havde været 
vinterolympiade. 
Jeg havde studeret transportmulighederne op til 
Norefjell og fandt ud af, at jeg kunne tage toget 
til en lille by, Krødsherad, ved foden af Norefjell. 
Derfra med en taxa ud til en busholdeplads og så 
med bussen fra Oslo det sidste stykke op. 
Jeg har opholdt mig i Norge i mange år, men kun 
én gang følt mig dårlig behandlet, og det var 
under denne transport.. Da jeg havde god tid og 
trængte til lidt at spise, gik jeg ind på cafeteriet 
og begyndte med at bestille en taxa til at køre 
mig ud til busholdepladsen. Det var meget let, da 
det var konen, der drev cafeteriet, og manden, der 
drev taxaforretningen. Jeg følte, at alt var under 
kontrol og nød min kaffe og et par stykker mad, 
da  konen lige pludselig kom farende og sagde, at 
jeg skulle skynde mig at gøre mig klar, da der var 
lavet om på busplanen.  Jeg skyndte mig at samle 
mine ting sammen og ud til taxaen, som da holdt 
parat ved døren, og så gik det ellers derudad med 
tophastighed ud til holdepladsen, hvor vi blot 

kunne konstatere, at bussen var kørt en halv time 
tidligere. Der gik ikke flere busser den dag og at 
gå de sidste 28 km op ad bjerget med bagage, nej, 
så var der ikke andet at gøre end at fortsætte med 
taxaen. Vi nåede bussen 5 km før toppen, men 
som han sagde, så kunne han ikke vende på den 
smalle bjergvej, så vi fortsatte helt op. Da jeg i 
forvejen havde fået alle oplysninger om afgangs-
tider gennem taxamanden, var det, som om det 
lugtede lidt. Jo, der var ingen tvivl om, at de hav-
de lært noget under OL! 
Ellers nåede vi op til Fjellhvil Hotel på Norefjell i 
god tid, før starten skulle gå. Jeg var tilmeldt i 
herre A-klassen og placerede mig som nr. 2!  
Jeg opholdt mig yderligere et par vintre i Norge 
og nåede lige at blive klubmester i min norske 
klub ”Nykirke”, før turen gik tilbage til Danmark 
i marts 1955. Derefter gik der hele 13 år, før jeg 
igen kom på ski i Norge! 
 
Tilbage i Danmark   
Den 1. april 1955 fik jeg arbejde i Danmark som 
bestyrer på en gård ved Brande. Jeg havde i mel-
lemtiden fundet Astrid, og vi tog sammen på en 
lille sviptur til Norge midt på sommeren det år. 
Derefter begyndte jeg/vi at kigge på gårde, og 
den 1. december 1955 rykkede vi ind på ”Vester-
led” i Hygild, hvor vi stadig bor. 
Næsten samtidig startede vinteren, en vinter, der 
blev en af de strengeste isvintre i hele århun-
dredet. Man kunne hen på vinteren gå og køre 
over Storebælt, og i stedet for færger indsatte 
man fly, som i nogle tilfælde kunne starte og 
lande på isen. 
På grund af alt det nye med at drive landbrug 
kom jeg slet ikke ud på ski før jul, skønt der var 
kommet lidt sne. En periode med tøvejr mellem 
jul og nytår fjernede sneen, men kort efter nytår 
satte frosten for alvor ind.  
Vi kom et stykke hen i februar, før der igen kom 
sne, og da var Verner Nielsen, formand for Ål-
borg Skiklub, hurtigt ude. Han fik arrangeret 
jyske mesterskaber i både langrend og slalom. 
Det blev et meget stort arrangement, og jeg tror 
også, at aviserne igen skrev om Danmarks største 
skistævne. 
Denne gang undgik jeg forhindringer og sikrede 
mig det jyske mesterskab i 10 km langrend for 
herrer. Det lunede lidt, og jeg var også indstillet 
på ikke at lade det blive ved det. Vil man dyrke 
skisport, er det ikke sikkert, at alt går som bereg-
net. Ingen anden form for idræt er i den grad 
afhængig af vejret, og hvis man som skiløber 
eller –leder ikke er forberedt på det, får man pro-
blemer.  
Jeg har ofte givet udtryk for, at skisport i Dan-
mark skal betragtes som en alternativ udfoldelse. 
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Den er mægtig god at have om vinteren, hvor alt 
andet ligger stille.  
Jeg spillede meget håndbold i mine unge dage, og 
kombinationen  med håndbold om sommeren og 
skiløb om vinteren passede mig udmærket. I vore 
dage har idrætshallerne åbnet mulighed for 
sportsgrene, som traditionelt hører sommeren til, 
nu kan dyrkes hele året.  
 
BRANDE SKIKLUB genopstår 
Der er dog stadig mange mennesker, som har et 
behov for at komme ud om vinteren. Derfor be-
gyndte jeg at arbejde med planer om at tage initi-
ativ til igen at begynde med aktiviteter i en 
skiklub i Brande, idet vores gode ven O. K. An-
dersen jo rejste fra byen i 1947. 
Jeg var dengang soldat i Næstved og opdagede,  
at der ikke længere var nogen organiseret form 
for skiløb i Brande. Da ingen tilsyneladende var 
parat til at overtage arbejdet i klubben, blev 
skiafdelingen under Brande Idrætsforening lige 
så stille nedlagt. I perioden 1948-1959 var jeg 
derfor medlem af Vejle Skiklub, også da jeg blev 
jysk mester i 1956. 
Mine planer for en kommende skiklub i Brande 
voksede, og i slutningen af 1959 optog jeg kon-
takt med en del unge mennesker i byen. Jeg kon-
taktede også Dansk Skiforbund, og ad den vej fik 
jeg forbindelse med Jens Lynge i Silkeborg. Han 
havde opholdt sig en del år i Canada, hvor han 
havde løbet meget på ski, især slalom. Han havde 
også optaget en del smalfilm med billeder af 
såvel skiløb som natur. Jeg fik aftale med mine 
kontakter i Brande og med Jens Lynge, og vi 
kunne derefter indkalde til en stiftende general-
forsamling den 29. januar 1960 på Brande Hotel. 
Vi stiftede foreningen BRANDE SKIKLUB. 
Samtidig fik vi lavet et udkast til love, som nær-
mest var en afskrift af andre foreningers love. 
 Der blev valgt en bestyrelse på tre personer. Jeg 
blev formand, Benny Kennum  kasserer og Tove 
Langballe sekretær. 
 
De første år i 1960’erne 
Der faldt en del sne i februar, og vi fik et par 
weekender på Pedersborg, hvor vi prøvede for-
skellige ting på ski og ellers lærte hinanden at 
kende. 
De første par år var uden sne og derfor ret stille, 
men i årene 1962-1964 kom der pludselig mere 
gang i skiene. Vi var nogle stykker, som deltog i 
et stævne i Svanninge Bakker. Det var Fåborg 
Skiklub, der stod for disse arrangementer, som i 
de år var tæt på at blive tradition.  

Fåborg Skiklub blev startet på samme tid som 
den i Brande, men den var bygget op omkring en 
fast og solid kerne af skiløbere. Vi har haft man-
ge hyggelige timer sammen med de gutter derfra. 
Vi fik pludselig brev fra en ung mand i Ribe, 
Thomas Hauger, som gerne ville være medlem af 
Brande Skiklub. Han havde først henvendt sig til 
forbundet for at høre, hvordan man skulle bære 
sig ad med at deltage i skiløb. Da han var mest 
interesseret i langrend, havde forbundet anbefalet 
ham at blive medlem af Brande Skiklub. Han 
kom ret hurtigt med, da Århus Skiklub afholdt jy-
ske mesterskaber i langrend den 20. januar 1963. 
Desværre opnåede Thomas ikke nogen placering, 
da hans ene Landsem-ski knækkede, men vores 
nye klub fik her sit første mesterskab, idet Helle 
Nielsen vandt i klassen piger 11-15 år. Jeg var 
gammel nok til at stille op i Old Boys, men som 
regerende mester følte jeg mig forpligtet til at 
stille op i seniorklassen. Jeg havde overhovedet 
ikke haft tid til at træne, så jeg blev ”kun” nr. 5. 
Men den dag besluttede jeg, at jeg fremover ville 
træne lidt mere målrettet og igen prøve at gøre 
mig gældende. Overraskende nok – også for mig 
selv – skulle det udvikle sig til, at jeg 12 år sene-
re var i stand til at generobre det jyske mester-
skab. 
Thomas Hauger blev på en måde indledningen til 
en storhedsperiode for Brande Skiklub, idet han 
som søn af Vejle Idrætshøjskoles forstander hav-
de en del kontakter indenfor sporten. Lige plud-
seligt voksede klubben fra 5 til 17 medlemmer, 
de fleste kom fra Vejle Idrætsforening. Noget 
lignende skete også andre steder i landet. Alle 
klubber med langrend på programmet fik nye 
medlemmer, og det var næsten udelukkende per-
soner, som i forvejen dyrkede en sommeridræt. 
En del af dem var ret kendte idrætsudøvere inden 
for atletik og orientering. De havde fundet ud af, 
at langrend for dem var en tiltalende og konditi-
onsgivende måde at holde sig i form på om vinte-
ren. 
 
Jyllandskreds under Dansk Skiforbund   
Det kan nærmest betegnes som et sammenfald af 
heldige omstændigheder, at de næste 20-25 år 
kom til at ligne en dans på roser. Vi havde en del 
gode snevintre, vi havde dygtige langrendsløbere, 
vi havde 6 klubber med gode ledere ud over lan-
det, og sidst, men ikke mindst, havde vi Verner 
Nielsen, Ålborg. Han begyndte midt i 60´erne at 
arbejde på at få oprettet en jyllandskreds under 
Dansk Skiforbund.  
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I november 1967 kunne der så indkaldes til en stiftende generalforsamling i Århus. Til stede var Ver-
ner Nielsen, Ålborg, Sonja Rask, Hjørring, Kaj Gee, Århus, Preben Eriksen, Leif og Flemming Nør-
gaard, Viborg samt Kristian Østergaard, Brande.    
Der blev valgt en kredsbestyrelse med Verner Nielsen, formand, Preben Eriksen, kasserer, og Sonja 
Rask, sekretær. Leif Nørgaard blev revisor. 
Verner Nielsen havde allerede i vinteren 1967 været i Norge med et lille hold skiinteresserede, bl.a. 
Thomas Sieg, Skive, og Preben Eriksen, Viborg, samt enkelte andre. 
 
Vindfjellhytta 
Verner havde i forvejen haft kontakt med et mindre pensionat 40 km fra Larvik på et sted, som hed 
Vindfjellhytta. Holdet fandt hurtigt ud af, at det var et yderst velegnet sted til afvikling af en kredstur 
for Jyllandskredsen.  
I løbet af efteråret 1967 fik Verner Nielsen en aftale i hus, og den 8. februar 1968 var godt 30 raske 
langrendsløbere fra Jylland klar til afgang. Der var deltagere fra Skive, Hjørring, Ålborg, Århus, Vi-
borg og Brande. Det år var jeg alene om at repræsentere Brande Skiklub. Det var ikke et længere op-
hold, nærmest hvad man kalder en forlænget weekend. Vi kørte selv til Frederikshavn torsdag den 8. 
februar, hvor holdet blev samlet ved færgen kl. 21.30. Næste morgen ankom vi til Larvik, hvor en 
norsk bus stod parat til at køre os de 40 km ind i Telemark. Vi begyndte med det store norske morgen-
bord, og så var det ellers ud at løbe på ski. Under opholdet havde vi nogle faste punkter på program-
met, nemlig: 
 

• Fredag: træning og instruktion. 
• Lørdag: konkurrence, præmieoverrækkelse og aftenfest til efter midnat. 
• Søndag: pakning og opbrud. 

 
Efter turen med færgen fra Larvik var vi hjemme igen sent søndag aften. Alle deltagere på turen var 
enige om, at her var noget at bygge videre på. 
Vi fik sne i januar 1969, og søndag den 19. januar stod Ålborg Skiklub for afviklingen af de jyske 
mesterskaber, og her deltog Brande Skiklub med 3 deltagere. 
 
Resultater:  
Old Boys, 5 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 21.50 min. 
Piger, 3 km, nr. 3 Annette Østergaard, 28.08 min.  
Piger, 3 km, nr. 5 Grethe Østergaard, 35.05 min.   
 
Da Verner Nielsen igen kaldte sammen til en tur i 1969, meldte der sig straks 45 deltagere til turen. 
Torsdag den 20. februar stod alle 45 parat ved færgeafgangen i Frederikshavn, og denne gang var    
Astrid og Anette Østergaard  også med. Det blev igen en meget vellykket tur, som selv mange år sene-
re var i stand til at tænde julelys i øjnene på deltagerne. Ingen var i tvivl om, at det skulle gentages i 
det efterfølgende år. Derfor gik det, som det måtte gå – nemlig sådan, at næste års tur blev overtegnet. 
Vindfjellhytta kunne højst tage 50 gæster, så der var nogle, som ikke kunne komme med. 
 
1970 med megen sne 
Vi er nu i 1970, og året huskes af skiløbere p.g.a. store snemængder. Den 11. jan. deltog 5 mand fra 
klubben i Faaborg Skiklubs 10 års jubilæumsstævne i Svanninge Bakker med gode placeringer. Den 
25. januar kørte de samme 5 + Poul Olsen, 12 år, til JM i Krakær på Mols, arrangeret af Aarhus 
Skiklub.  
 
Resultater: 
Herrer sen., 15,9 km, nr. 5 Thomas Hauger, 1.35.14 time  
Yngre Old Boys, 10,7 km, nr. 3 Kristian Østergaard, 55.55 min.  
Drenge, 3,5 km, nr. 7 Poul Olsen, 29.42 min.  
Ældre Piger, 3,5 km, nr. 2 Annette Østergaard, 27.53 min. 
Yngre Piger, 3,5 km, nr. 2  Grethe Østergaard, 30.15 min. 
Yngre Piger, 3,5 km, nr. 3 Annemarie Østergaard, 36.21 min. 
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Den 1. februar gik det løs i Hammer Bakker, hvor Aalborg var arrangør af DM 1970.  
 
Resultater: 
Old Boys, 10 km, nr. 5 Kristian Østergaard, 45.16 min.  
Piger 10 – 15 år, 3 km, nr. 3 Annette Østergaard, 13.15 min.  
Piger u. 10 år, 3 km, nr. 1 Grethe Østergaard,12.24 min. 
Piger u. 10 år, 3 km, nr. 3 Annemarie Østergaard,19.26 min. 
 
Efter disse konkurrencer gik turen den 19. februar til Vindfjellhytta med 50 deltagere, heraf 4 fra 
Brande – 4 gange Østergaard – og det blev igen en stor oplevelse! Da vi kom hjem, og der stadig var 
masser af sne, lavede vi 3 lokale stævner, alle ved Brandlund, SV for Brande. Den 28. februar en så-
kaldt familietur i strålende sol, den 1. marts en almindelig konkurrence, men p.g.a. regnvejr var tilslut-
ningen lille, så alle startede i samme klasse og løb kun 2 km, og den 7. marts havde Thomas Hauger 
taget nogle skoleelever med fra Esbjerg og lavede et såkaldt handikapløb for os. Det gjaldt om - på 
forhånd - at opgive en tid på distancen, og at komme så tæt på den som muligt. 
 
Gode resultater i 1971 og 1972 
Ifølge resultatlister fra 1971 ser det ud til, at næste arrangement er Norgesturen til Vindfjell  Hytta 
februar 1971.  P.g.a. snemangel herhjemme bliver konkurrencerne afholdt som jyske mesterskaber. 
 
Resultater: 
Piger over 10 år, 3 km, nr. 2 Annette Østergaard, 19.23 min.  
Piger under 10 år, 3 km, nr. 1 Grethe Østergaard, 18.19 min.  
Herrer senior, 9 km, nr. 3 Kristian Østergaard, 43.42 min. 
 
Ved samme lejlighed kæmpede klubberne om Vindfjellmesterskabet, som var et holdløb, og som gik 
til den klub, hvis tre hurtigste løbere sammenlagt havde den bedste tid. Præmien var et stort sølvvikin-
geskib, skænket af Larvik Line som vandrepokal. Dette år vandt Aarhus Skiklub med Claus Skifte, 
Gorm Schierup og Hans J. Nymark. Et af hovedargumenterne for at lave en årlig Norgestur med Jyl-
landskredsen var at skabe sikkerhed for at få afviklet de jyske mesterskaber hvert år. Vi havde opda-
get, at der kunne gå flere år, uden at der var mulighed for at kunne afvikle stævner og mesterskaber i 
Jylland. Det var utilfredsstillende for dem, der trænede seriøst, den ene gang efter den anden at blive 
udsat for meldingen: Ingen mesterskaber i år på grund af snemangel! Nu vidste man, at de jyske me-
sterskaber ville blive til noget!  
Ved DM i Rude Skov den 6. februar 1972 blev de yngste dameklasser domineret af Brande Skiklub. 
 
Resultater: 
Damer Junior, 5 km, nr. 1 Annette Østergaard, 31.53 min.  
Piger, 3 km, nr. 1 Grethe Østergaard, 19.22 min.   
Old Boys, 10 km, nr. 3 Kristian Østergaard, 49.52 min.  
 
Næste udkald blev Norgesturen februar 1972. Det blev det sidste år på Vindfjellhytta, da vi fandt ud 
af, at stedet var for lille - uanset hvor godt det var. Også her blev konkurrencen afviklet som jyske 
mesterskaber.  
 
Resultater:  
Herrer sen., 10 km, nr. 2 Troels Troelsen, 47.44 min. 
Herrer sen., 10 km, nr. 4 Thomas Hauger, 49.14 min. 
Herrer sen., 10 km, nr. 6 Michael Mortensen, 50.18 min. 
Old Boys, 5 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 21.41 min. 
Piger, 5 km, nr. 2 Annette Østergaard, 25.39 min. 
Piger, 5 km, nr. 3 Grethe Østergaard, 25.52 min.  
 
Vikingeskibet vandt Brande Skiklub med Kristian Østergaard, Troels Troelsen og Thomas 
Hauger, 1.09.18 time.   
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Træningssamlinger 
I weekenden den 20. – 21. januar 1973 arrangerede Verner Nielsen jyllandskredsens første trænings-
samling på Rebild Vandrerhjem. Instruktører var Kirsten og Svend Carlsen fra København. Denne 
samling blev ligesom indledning til en ny æra for jysk skisport. Den blev nu afholdt hvert år, enten 
som sne- eller barmarkssamling. Jeg skrev engang i en rapport, at det nok var vanskeligt at måle den 
tekniske værdi af en sådan samling. Men den var sikkert af meget stor værdi for sammenholdet! Disse 
årlige samlinger for jyske skiløbere viste sig senere at blive rene tilløbsstykker. 
 
Samarbejdet med Fåborg 
Den næste begivenhed i 1973 var resultat af et godt samarbejde mellem Brande og Fåborg skiklubber. 
Vi havde lavet den aftale at holde hinanden underrettet om sneforhold. I februar 1973 blev området 
omkring Rørbæk ved Nørre Snede pludselig ramt af en stor lokal snebyge. Der var ingen sne, hvor jeg 
boede i Hygild, derfor ringede jeg til Fåborg, og da der heller ikke var sne der, lejede 22  fynske skilø-
bere en bus og kørte herover søndag den 12. februar. Det blev en god skidag, som begyndte med en 
velkomst og så ellers ud på ski et par timer. Efter at have spist vore medbragte madpakker til frokost 
arrangerede Fåborg en konkurrence med indlagte julelege. Vi sluttede den vellykkede dag med efter-
middagskaffe i kantinen på Rønslunde Camping. Her gik snakken livligt om, hvor lokalt sneen var 
faldet. De fortalte om den 2½ timers lange bustur, uden at man havde set så meget som skyggen af et 
snefnug. Først 500 m syd for Nørre Snede så man det første snefnug, og 2 km længere fremme ved 
Rørbæk Sø lå der 30 cm sne. Træerne stod pudret med et tykt lag sne, næsten som i Norge. 
 
Gavelstad hytte 
Norgesturen 1973 gik nu til det nye sted, som hed Gavelstad, ca. 50 km nord for Larvik. Det var også 
et pensionat, et nedlagt landbrug, og lå altså lidt længere inde i landet. Men det blev aldrig nogen suc-
ces. Desværre var der netop på dette sted ikke megen sne det år. Vi havde selvfølgelig stadig billedet 
af Vindfjellhytta med os som idyllisk placeret ved en lille sø, omkranset af snedækkede træer. Og nu 
Gavelstad - et stort 3-etagers hus midt ude på en pløjemark, uden så meget som den mindste smule 
sne. Meget hurtigt fik den foretagsomme Verner Nielsen skaffet en bus, der kørte os op på en sæter, 
hvor der var sne nok. Vi havde smurt madpakke og var deroppe hele dagen, så vi fik da løbet en hel 
del. Næste dag gik på samme måde, og vi fik afviklet de jyske mesterskaber.  
 
Resultater:  
Herrer sen., 15 km, nr. 2 Kristian Østergaard, 1.04.06 time  
Herrer sen., 15 km, nr. 4 Karsten Scott Hansen, 1.10.47 time  
Herrer sen., 15 km, nr. 6 Michael Mortensen, 1.12.31 timer 
Herrer sen., 15 km, nr. 9 Christian Panbo, 1.14.32. time  
Damer Old Girls, 5 km, nr. 3 Astrid Østergaard, 33.05 min. 
Drenge jun., 5 km, nr. 7 Søren Nørgaard, 35.58 min. 
Piger, 5 km, nr. 2 Annette Østergaard, 25.10 min.  
Piger, 5 km, nr. 4 Grethe Østergaard, 26.38 min.  
Piger og drenge beg., 3 km, nr. 3 Annemarie Østergaard, 17.47 min. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Mesterskabet om vikingeskibet blev vundet 
af BRANDE SKIKLUB, denne gang med 
Karsten Scott Hansen (t.v.), Kristian Øster-
gaard og Michael Mortensen. 
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Motionsbølgen over landet 
Da motionsbølgen begyndte at rulle over landet først i 70´erne, varede det ikke længe, før Brande 
Skiklub også tog motionsløb på programmet. Det første motionsløb, som vi deltog i, var Skyttehus-
løbet, arrangeret af Vejle Idrætsforening. Vi løb i Nørreskoven ved Vejle, hvor vi stillede op med et 
tremands hold. Jeg fik fat i Karsten Scott Hansen og Michael Mortensen, og sammen opnåede vi en 
rimelig god placering. I oktober 1973 indledte Fåborg en løbsserie under navnet ”Alpeløbet”. Det fo-
regik i de fynske alper, Svanninge Bakker. Vi stillede op med 6 løbere, og vi fik også her gode resulta-
ter. 
 
Resultater: 
Dame jun., 4,1 km, nr. 1 Grethe Østergaard, 23.15 min. 
Herrer, 9,2 km, nr. 2 Christian Panbo, i gode 35.35 min. 
Herrer, 9,2 km, nr. 5 Kristian Østergaard, 38.44 min. 
Herrer, 9,2 km, nr. 10 Thomas Hauger, 43.50 min.  
 
Til Norgesturen februar 1974 havde vi tilmeldt 9 deltagere fra Brande. Da min far døde kort tid før 
turen, meldte min kone og jeg fra. Vore døtre Anette, Grethe og Annemarie tog Christian Panbo og 
moster Ellen sig af og fik gennemført turen for deres vedkommende. Deltagerantallet var nu vokset til 
70, hvoraf de 12 var fra Brande. Men desværre var der heller ikke sne denne gang. Deltagerne måtte så 
igen ud at køre med bus for at komme til sne og afholde JM.  
 
Resultater:  
Herrer sen., 15 km, nr. 4 Michael Mortensen, 1.01.56 time 
Herrer sen., 15 km, nr. 5 Karsten Scott Hansen, 1.06.52 time  
Herrer sen., 15 km, nr. 9 Anders Kohl, 1.09.33 time  
Herrer sen., 15 km, nr. 10 Thorkild Bo Nielsen, 1.10.02 time  
Piger jun., 5 km, nr. 3 Grethe Østergaard, 25.07 min. 
Piger jun., 5 km, nr. 5 Annette Østergaard, 26.41 min. 
Piger og drenge, 3 km, nr. 3 Annemarie Østergaard, 18.45 min. 
Vikingeskibet blev vundet af Viborg, med Brande Skiklub på andenpladsen. 
     
VASA- loppet 
En uge senere rejste fire af deltagerne fra Norgesturen til Sverige for at prøve kræfter med det histori-
ske Vasa-loppet. Det var første gang, at BRANDE SKIKLUB var med der. Deltagerne var Karsten 
Scott Hansen, Anders Kohl, Thorkild Bo Nielsen og Michael Mortensen. Anders Kohl måtte opgive 
undervejs, mens de tre andre gennemførte. 
Den 26. maj 1974 blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen for Dansk Skiforbund. I juni inviterede Brande 
Skiklub til en hygge-træningsdag.  Der mødte 8 op udefra, så vi var i alt 14 deltagere, som startede 
med en løbetur på den naturskønne Harrild Hede. Derefter kaffe og hyggeligt samvær i vor have. I 
oktober deltog vi med 7 løbere i Fåborgs 2. Alpeløb. 
 
Resultater: 
Herrer sen., 9,2 km, nr. 3 Christian Panbo, 34.18 min.  
Herrer sen., 9,2 km, nr. 5 Kristian Østergaard, 34.55 min.  
Damer, 9,2 km, nr. 3 Annette Østergaard, 59.40 min.  
Piger, 4,1 km, nr. 3 Grethe Østergaard, 24.31 min.  
Piger, 4,1 km, nr. 4 Annemarie Østergaard, 28.37 min.  
Piger, 4,1 km, nr. 5 Lis Østergaard, 28.51 min.  
 

 
 
 
Træning på rulleski til det første VASA-løb for BRANDE SKIKLUB: 
Fra venstre Karsten Scott Hansen, Thorkild Bo Nielsen og Anders Kohl. 
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I november stillede jeg for første gang op i et terrænløb under Dansk Atletik Forbund. Det var Vejle 
Idrætsforening, som afviklede de jyske mesterskaber i terrænløb 1974. På det tidspunkt løb man ikke i 
forskellige aldersklasser for hvert 5. år. Alle over 35 år løb i samme klasse, veteranklassen.
Der var 7 deltagere i denne klasse, og jeg fik en 3. plads. Fjorten dage efter deltog min datter Grethe 
og jeg i kredsens anden træningssamling på Rebild Vandrerhjem. 
I december stod Odense Skiklub for et jule-, ande- og kondiløb i Tommerup Bakker, og her var 7 med 
fra Brande Skiklub. For at gøre målet fuldt var vi 4-5 løbere med i Skive Atletik- og Motionsklubs 
nytårsløb den 29. december 1974. 
 
Kvitåvatn ved Rjukan 
Der kom ingen sne i januar 1975, så første punkt blev Norgesturen. Vi havde efterhånden indset, at 
Gavelstad nok aldrig skulle komme til at opfylde de krav og ønsker, som vi havde. Så det var derfor 
heller ikke den store overraskelse, at turen gik til et helt nyt sted, nemlig Kvitåvatn ved Rjukan. Det 
var jo også noget helt andet. Her var både sne, bjerge og højfjeld. 
 
Resultater: 
Herrer sen., 15 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 1.14.35 time 
Herrer sen., 15 km, nr. 2 Troels Troelsen, 1.21.41 time  
Herrer sen., 15 km, nr. 8 Anders Kohl, 1.32.45 time  
Børneklassen, 2 km, nr. 1 Lis Østergaard, 11.50 min. 
Brande Skiklub genvandt holdmesterskabet og dermed Vikingeskibet. Denne gang var det med Troels 
Troelsen, Anders Kohl og Kristian Østergaard, 6½ min. foran Viborg.         
 
Denne tur var ligesom de øvrige en tur, der varede fra torsdag til søndag, men vi var en del, der det år 
forlængede turen. Vi rejste op om tirsdagen, mens andre var rejst søndag og mandag. Resten kunne så 
være i bussen, som kom fredag. Deltagerantal mellem 70 og 80, heraf 15 fra Brande. Tidsrum for tu-
ren 10. – 16. februar 1975. Allerede den efterfølgende lørdag den 22. februar havde Ålborg Skiklub 
arrangeret et endags-kursus på Rebild Vandrerhjem. Det drejede sig mest om, hvordan man skulle 
omgås sine ski, især smøring af ski under diverse forhold. 
Den 11. – 12. oktober 1975 stod Viborg Skiklub som arrangør af en træningssamling under Dansk 
Skiforbund, hvor vi boede på Viborg Vandrerhjem. Den 7. december igen jule-andeløb ved Tommerup 
med Odense Skiklub som arrangør. 
 
BRANDE SKIKLUB som arrangør af JM 
Den 10. januar 1976 afholdtes – uden sne – et CROSS COUNTRY med Herning Gymnastikforening 
som arrangør. Her deltog Annemarie Østergaard, Finn Eriksen og Kristian Østergaard.  
Og så endelig lykkedes det igen at afvikle et JM i Jylland!! Denne gang med BRANDE SKIKLUB 
som arrangør, og det foregik i Vrads Sande, 15 km SV for Silkeborg, næsten det eneste sted i Dan-
mark, hvor der var faldet lidt sne.  
Det var også kun ved hjælp af et hav af skovle og koste samt håndsrækning fra andre klubber, at JM 
kunne gennemføres. Ca. 50 deltagere fra Hjørring, Ålborg, Randers, Århus, Viborg og Brande kappe-
des om titlerne. Ser man på resultatlisterne fra den dag, så ser det ud til, at den lokale klub ikke var 
særlig beskeden. 
 
Resultater: 
Drenge-pige klasse u.12 år, 3 km, nr. 1 Lis Østergaard, 19.00 min. 
Damer jun., 5 km, nr. 1 Grethe Østergaard, 30.26 min.  
Damer jun., 5 km, nr. 2 Annemarie Østergaard, 31.26 min.  
Damer sen., 5 km, nr. 2 Solveig K. Jensen, 23.04 min.  
Herrer, 15 km, nr. 2 Kristian Østergaard, 1.10.31 time  
Herrer, 15 km, nr. 4 Troels Troelsen, 1.14.45 time  
Herrer, 15 km, nr. 5 Michael Mortensen, 1.16.45 time  
Herrer, 15 km, nr. 6 Thomas Hauger, 1.18.36 time  
Herrer, 15 km, nr. 7 Erling K. Jensen, 1.21.13 time  
Herrer, 15 km, nr. 8 Thorkild Bo Nielsen, 1.24.35 time 
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Brande Skiklub vandt også vikingeskibet. Holdet bestod denne gang af Michael Mortensen, 
Troels Troelsen og Kristian Østergaard.  
 De danske mesterskaber i langrend blev afviklet på Kvitåvatn i dagene 18. – 24. januar, og her deltog 
Michael Mortensen og Annette Østergaard.   
 
Morgheim Storhytte 
Det næste arrangement var Jyllandskredsens Norgestur, som af en eller grund blev aflyst, da der var 
for få tilmeldte. Vi var nogle stykker, som ikke kunne leve med det, så med lidt hjælp fra Annette – 
hun var den vinter i Norge – fik vi fat i Morgheim Storhytte i Morgedal med plads til 25 personer. Jeg 
tror, vi blev lige knap 20. Det var de fire familier Sieg, Sillesen, Gjedde og Østergaard og nogle løse 
fugle. Lørdag den 12. februar arrangerede vi nogle løb for forskellige aldersgrupper, under betegnelsen 
”Morgedal-rennet”.Vi fik en rigtig god ferie ud af det. Annette fik fri fra skolen i et par dage plus en 
weekend. Det var mig, som stod for at arrangere denne tur til Morgheim Storhytte, og det fandt jeg ret 
spændende. Så da kredsturen i 1976 blev aflyst, faldt det mig helt naturligt at lave et eller andet. Som 
sagt så gjort, og det blev faktisk starten til Brande Skiklubs årlige klubture til Norge og Sverige, som 
har kørt siden, med undtagelse af et enkelt år i 1992 på grund af sygdom. Vi havde en fantastisk uge i 
Morgheim, så inden vi tog derfra, havde vi lejet hytten for en uge i 1977, men derom senere. 
To af deltagerne i Vasa-løbet 1974, Karsten Scott Hansen og Thorkild Bo Nielsen havde ikke fået nok 
af strabadserne, så de stillede igen op i 1976 og dermed satte de punktum for vintersæsonen det år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Astrid Østergaard, Mogens Sillesen, Kristian og An-
nemarie Østergaard i Morgedal 1975 

 
 
 
Verner Nielsen og Poul Thrane 
Ud på sommeren 1976 modtog vi det triste budskab, at Verner Nielsen var afgået ved døden.. Det satte 
helt naturligt en dæmper på aktiviteterne for en tid, men på den anden side vidste vi også, at det ikke 
ville være i Verners ånd, at det hele skulle stoppe ved hans bortgang. 
Så alt, hvad der var planlagt for efteråret og den kommende vinter, blev gennemført. Verner vil blive 
husket for alt det, som han nåede at sætte i gang i de 10 år, hvor han var formand for Jyllandskredsen. 
Vi måtte så ud at finde en afløser for Verner, og det varede ikke længe, før vi vendte blikket mod Poul 
Thrane fra Viborg. 
 
Den 26. september stod der alpeløb på programmet, og det var som sædvanligt i Svanninge Bakker 
ved Fåborg. Lis Østergaard blev hurtigste pige i klassen 10 – 14 år, og her blev Annemarie Øster-
gaard nr. 3. Finn Eriksen og jeg røg et stykke ned på listen i herreklassen. 
Efter Alpeløbet blev der afviklet yderligere to træningssamlinger i Jylland. Det første med Jyllands-
kredsen og Viborg Skiklub som arrangører blev afviklet på Gymnastikhøjskolen i Viborg i dagene 16. 
og 17. oktober. Det næste med BRANDE SKIKLUB og Dansk Skiforbund som arrangører på Midt-
jysk Ungdomsskole i Ejstrupholm søndag den 21. november 1976. 
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Igen JM og DM i Jylland 
Søndag den 9. januar 1977 stod Viborg Ski- og Orienteringsklub for afviklingen af JM i langrend, og 
det foregik i Rold Skov. Jeg havde stadigvæk ikke fundet en afløser til titlen i herrernes 15 km. 
 
 
Kristian. Østergaard vinder af  JM i Rold Skov 1977 
Datteren Grethe hepper i baggrunden 
 

 

 
Resultater: 
Piger 10 – 13 år, 2,5 km, nr. 1 Lis Østergaard, 28.57 min. 
Drenge 9 – 10 år, 2,5 km, nr. 1 Søren Sillesen, 32.25 min.  
Drenge 9 – 10 år, 2,5 km, nr. 2 Flemming Sillesen, 35.12 min. 
Piger 14 – 15 år, 2,5 km, nr. 2 Anne Mette Sillesen, 39.10 min.  
Herrer jun. 16 – 19 år, nr. 2 Arne K. Jensen, 1.07.56 time  
Damer, 6,1 km, nr. 3 Grethe Østergaard, 36.58 min.  
Damer, 6,1 km, nr. 4 Annette Østergaard, 37.31 min. 
Herrer, 18,3 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 1.31.46 time  
Herrer, 18,3 km, nr. 2 Michael Mortensen, 1.44.08 time  
Herrer, 18,3 km, nr. 3 Troels Troelsen, 1.46.22 time  
Herrer, 18,3 km, nr. 5 Thorkild Bo Nielsen, 1.53.36 time  
Herrer, 18,3 km, nr. 6 Erling Jensen, 2.05.05 time  
 
 
Søndag den 23. januar var det Viborg og Dansk Skiforbund, der stod for afviklingen af Danmarks-
mesterskaberne i Langrendsstafet 1977. Vi sikrede os to mesterskaber, nemlig for piger 10 – 13 år med 
Anne Mette Sillesen, Anna Egede og Lis Østergaard samt Herre Old Boys med Poul Christensen, Jør-
gen Klemmensen og Kristian Østergaard. Pigerne løb 3 x 3 km, herrerne 3 x 5 km. 
Som tidligere nævnt havde vi lejet Morgheim Storhytte for en uge i 1977, i perioden 6. – 13. februar. 
Jyllandskredsens forlængede week-end var samme sted fra 10. – 13. februar. Det var kommet i stand 
på den måde, at Poul Thrane ringede til mig og spurgte, om jeg var blevet færdig med at tage kartofler 
op. Da jeg svarede bekræftende, sagde han kun: Så rejser vi til Norge i morgen. OK! Vi kørte til Fre-
derikshavn en torsdag aften og derfra med færge til Larvik. Fredag morgen startede vi på en rundtur i 
Telemarken og kiggede på en del steder, bl.a. Morgedal. Da vi tog derfra, havde vi en aftale i stand 
med et pensionat beliggende ca. 100 fra Storhytten. For en rimelig pris havde vi nu plads til ca. 100 
personer. Vi var nok 17-18 stykker, som kom derop den 6. februar, og resten stødte så til den 10. JM 
var jo afviklet i Danmark, så konkurrencen var åben med indlagt holdmesterskab, og det blev igen 
BRANDE SKIKLUB, som sikrede sig Vikingeskibet ved Jens Chr. Buskov, Jørgen Klemmensen og 
Kristian Østergaard. 
Søndag den 26. februar havde Brande arrangeret et åbent langrendsstævne i Vrads Sande, men måtte 
desværre aflyse, da et kraftigt tøvejr satte ind fredag og lørdag. 
Sæsonen sluttede med Alpeløb søndag den 25. september i Svanninge Bakker. Det var første gang, jeg 
var med til et motionsløb med klasseinddeling, som bevirkede, at jeg vandt klassen over 50 år. 
Vi er stadig i 1977, og der var en ting, jeg nær havde glemt at få med, og det er AARHUS 1900- 
STAFETTEN. Det er et stafetløb, som meget hurtigt udviklede sig til at blive et tilløbsstykke. Hvert 
stafethold består af 10 løbere, som hver skal løbe 10 km. Vi var med fra starten med et enkelt hold, og 
vi placerede os engang bedst som nr. 9 ud af 54 hold. Vi fortsatte med at stille et hold i mange år og 
fik mange gode oplevelser med derfra. 
 
Høkensås 
I efteråret 1977 gik det ligesom året før. Poul Thrane ringede en aften og spurgte, om jeg var færdig 
med kartoflerne, og da jeg igen sagde ja, foreslog han, at vi skulle tage en tur til Sverige næste dag. 
Han var i gang med at tilrettelægge kredsturen i 1978, og han havde fundet ud af, at det var både lette-
re og billigere at rejse til Sverige. Jeg kørte til Viborg næste aften og overnattede hos ham. Tidlig næ-
ste morgen kørte vi til Frederikshavn og tog morgenfærgen til Gøteborg. Ved hjælp af Pouls medbrag-
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te Mercedes kørte vi 200 km ind til et sted ved navn HØKENSÅS. Vi kiggede på hytter og terræn, og 
da det så ud til, at der var, hvad der skulle være til os, fik vi en aftale i stand. Tilbage til Gøteborg nåe-
de vi den sidste eftermiddagsfærge, og det blev meget sent, før jeg nåede Hygild. Disse ture til Sverige 
blev ligesom indledningen til en ny æra i jysk skisport. Det blev til fire ture i alt, den ene større end 
den anden, og i 1981 var vi nået op på 120 deltagere. Så var der heller ikke plads til flere. Desværre 
løb vi også der ind i problemer med sneen, eller snarere mangel på samme. Ved hjælp af vore med-
bragte busser kunne vi klare disse problemer ved at køre lidt længere mod nord og lidt højere over 
havets overflade. I slutningen af året fik vi også vores klubtur i hus, og denne gang skulle vi til et nyt 
sted, BREISETH HYTTA, omtrent midt mellem Bø og Notodden i Telemarken. 
Jyllandskredsens første arrangement i det år var turen til Høkensås Semesterby i Sverige med ca. 100 
deltagere i dagene 26.–29. januar. Denne gang var det Viborg, der erobrede Vikingeskibet. 
BRANDE SKIKLUBs næste arrangement blev som nævnt turen til Breiseth Hytta, en storhytte med 
plads til 35 personer. Vi var 37, hvoraf en del var børn. Vi fik en rigtig god uge ud af det, så god, at vi 
besluttede os til at vende tilbage i 1979. Det var lidt i retning af at være på en vildmarkstur med 15 km 
til nærmeste bebyggelse. Der var ingen løjpemaskiner af nogen art, så vi måtte selv trampe løjper - 
undertiden i snevejr både formiddag og eftermiddag, men det har også sin charme. Søndag den 5. fe-
bruar deltog Annette Østergaard og jeg for allerførste gang i skiorientering. Det var Aarhus-klubben 
Pan, som stod for dette arrangement. 

 
 
 
 
 
    
 
   Kristian Østergaard i sit rette 
   element – det er Krtistian 
   til højre i billedet! 

 
 
    Lis Østergaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Stemningsbillede fra Breiseth  
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BRANDE SKIKLUBS HISTORIE 1978- 2005 
 
 
 
Interview med Kristian P. Østergaard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kristian P. Østergaard i Hovden, Norge 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian, hvad fik dig til at skrive ”SKI-EVENRYRET” 
om perioden 1945 – 1977? 
Det hele begyndte, dengang jeg var på sygehuset. De 
var ved at slå mig ihjel i Horsens. 
 
Ville du skrive dine erindringer? 
Nej. Det var vel bare et tidsfordriv eller terapi eller 
fortrængning – det ved jeg ikke. På et tidspunkt var 
jeg indlagt derude i 48 dage, og de tre uger var bare på 
ryggen... 
 
Det var i forbindelse med dine hofter? 
Ja, den ene kunne jeg hoppe rundt på med det samme, 
men den anden gik der stafylokokker i – det var nok 
sådan lige ved at gå mig ret meget på – jeg var nede 
på 64 kg. 
 
Hvorfor stoppede du med at skrive om eventyret? 
Ja, det kan jeg ikke lige huske. Men det var nok, fordi 
jeg kom hjem fra sygehuset. 
 
Kristian, vort interview skal jo så bl.a. omhandle tiden 
fra 1978 til i dag. Vil du beskrive den? 
Der skete virkelig noget positivt, med megen aktivitet!  
Men i 1985 kom der en strukturændring (Jyllands-
kredsen blev delt i en Nord- og Sydkreds, red.), og det 
er helt sikkert, at det var ingen fordel. Tvært imod! 
Der gik noget i stå dengang.  
 
Sad du i en eller anden bestyrelse/udvalg i kredsen? 
Jeg har ikke direkte haft poster. Jeg har ofte haft op-
gaver, som skulle varetages. Jeg har siddet i lang-
rendsudvalget nogle år i Jyllandskredsen. 
 
Vil du sige, at aktiviteterne i Jyllandskredsen for-
svandt fra den ene dag til den anden, da kredsen blev 
delt? 
Ja, de blev i hvert fald dæmpet. Nu kunne vi jo ikke 
afholde JM, som vi ellers gjorde. Det var altid det, der 
startede sæsonen og var samlingspunktet dengang. Nu 
stod vi lige pludselig og skulle afholde Nordkreds 
mesterskaber – hvad var det nu for noget? BRANDE 
SKIKLUB er med i Nordkredsen, vi er den sydligste 
klub. Og så alligevel – kom Vejle ikke med? Jo, Vejle 
kom med. Sydkredsen blev Sønderjylland og Fyn. Det 
ødelagde en masse ting, – der var jo nogle ”hoveder”, 
der absolut mente, at sådan skulle det være - - -. 
 
Mange langrendsfolk er jo også orienterings-løbere. 
Det kan være, at man har kigget for meget efter orien-
teringssporten. De fik samme inddeling. 
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Jo, det havde de jo nok. Men jeg var helt uenig med 
den måde, det blev gjort på. Det gav jeg også udtryk 
for overfor  Mads Rugholm, der var primus motor for 
delingen. Han blev formand for Nordkredsen, og han 
var også formand for alpinudvalget i Dansk Skifor-
bund. I begyndelsen var det jo meningen, at udvik-
lingen skulle gå over en hel del år. Men lige pludselig, 
så skulle det være her og nu! Det har altså ikke været 
nogen fordel. Og der var heller ingen, der havde tid til 
at tænke sig om - sådan er der så meget. 
 
Der må da have været nogle møder i Nordkredsen? 
Har vi ikke deltaget i dem? 
Jeg har deltaget i mange møder, og har på skift haft 
følgeskab af Carl Henrik, Rudolf og Andreas, og 
sidstnævnte har også været der alene. Jeg var i en 
årrække fast dirigent ved Nordkredsens repræsen-
tantskabsmøder. 
 
Nu var jeg (Jens Ole) med på et skiseminar i 2003. 
Der var en meget dygtig dame fra Hobro, som invite-
rede os med til kredsmøderne. Men hun måtte ind-
rømme, at der kom ikke ret mange, fordi det var al-
pint, det drejede sig om. 
Ja, folk gider jo ikke langrend. Det er meget nemmere 
at sætte sig ind i en bus og køre til Østrig. Når vi ser 
på alle de skiløbere, vi har i Danmark i dag, så er det 
jo turister. 
 
Kunne vi som skiklub gøre noget for at få fat i alle 
disse skiløbere, der selv tager af sted? 
Det er ikke nemt at reklamere for langrend, det er ikke 
in. Vi kan ikke lave nogen annonce-kampagne for det 
her. Der er nogen, der vil ud i naturen, og de gør det. 
Du får aldrig de andre med. Det er ikke nemt, og der 
er jo heller ikke så megen glamour over vores lang-
rend. Du kan tage vores eget skiblad ”SKI” fra Dansk 
Skiforbund. Det viser helt klart, hvor vi står. 
 
SKI skriver da nogen gange om langrend. Så vi er da 
ikke helt glemt. 
Jo, der står da også i Dansk Skiforbunds paragraffer, 
at langrend skal tilgodeses. Derfor er de jo nødt til at 
skrive om det en gang imellem! 
 
Mener du ikke, at vi er nødt til at foretage os noget 
som en lille klub for at holde gang i langrendet? 
Jo, det er rigtig nok. Men vi er to forskellige typer. 
Der er forskel på, om vi har det godt med det, vi gør. 
Der er nogen, der synes, at det aldrig er godt nok. Vi 
langrendsfolk lader folk selv afgøre, hvad de vil. Vi 
gør ikke de store kampagner ud af det. Det er forskel-
len på os, - en naturlig forskel. 
 
Du må have fået interessen for at løbe på ski et eller 
andet sted fra?  
Det var nok Finlandskrigen, der gjorde det. Jeg var en 
11-12 år dengang. Aviserne skrev om de skipatruljer, 

der kunne køre rundt med russerne, som det passede 
dem. Jeg syntes, at det var noget spændende, som jeg 
kunne bruge. Og så var vi jo så heldige, at vi lige fik 
tre snevintre i træk, 1940, 41 og 42. Den rigtige start 
fik jeg i 1940, som jeg har skrevet om i ”Ski-
eventyret”, hvor jeg prøvede at løbe på et par ski lavet 
af en elev på Askov Sløjdskole. Så var jeg faktisk 
solgt. Så gik jeg lige hjem til min far og spurgte, om 
jeg kunne komme på den sløjdskole. Det fik jeg lov 
til, og jeg blev tilmeldt sammen med en kammerat, og 
vi begyndte på et hold, som startede 3. nov. 1941. Det 
var en vinter, som startede så småt før jul. Vi havde 
lavet vore ski allerede i november, og jeg havde skie-
ne med hjemme i juleferien. Juledag var der snestorm, 
så vi kunne løbe på ski resten af juleferien. Så den fik 
ikke for lidt! 
 
Hvordan kan det være, at du stadig er medlem af en 
skiklub – du er endda formand – du er jo ikke en års-
unge mere? 
Jeg hænger på. Ja, det er umuligt at sige. Jeg har al-
drig haft lyst til at holde op. Jeg har måske ikke lyst til 
at være formand mere, det skal I være klar over. Til 
næste år skal I ud og finde en ny formand til klubben. 
Men jeg holder ikke op med at løbe på ski. 
 
Du skal bare have en lille ski på hvert år? 
Ja, -- HA HA - - det er jo om vinteren. Om sommeren 
løber jeg en tur og cykler. Flere gange om ugen, - 
gerne langt væk. Men skiløb er nummer et. Det er da 
noget helt andet, ikke også?      
 
Hvordan ser familien på skiløbet? Kan du stadig slæ-
be Astrid med rundt på turene? 
Ja, det er stadig det samme. Jeg vil blive ved med at 
tage med på turene. Hvis I da vil have mig med. Jeg 
vil ikke hjælpes af sted - - -. 
 
Her i vinteren 2005 løb du på løjpen på Brande Golf-
bane. 
Ja, vi var begge af sted. Jeg løb en hel uge. Det blev 
nøjagtig en time hver formiddag. Det passede lige 
med to omgange. 
 
Har du løbet noget alpin? 
Ja, jeg har mange gange haft de alpine ski og støvler 
på. Førhen gjorde vi det mindst én gang, mindst én 
dag. Der var en vinter, hvor vi var i Morgedal. Vi 
kørte op til en bakke med sne, gik op og kørte ned en 
hel dag med Thomas Sieg. 
 
Hvorfor gjorde du det? Du er jo langrender. 
Man skal ikke være blind for andet. Jeg kan godt se, at 
der er en vis charme ved det, men jeg vil ikke spilde 
en hel uge på det. Jeg skal ud og udforske naturen! 
 
Hvordan har du holdt dig i form? Jeg har aldrig dyr-
ket decideret træning. Arbejdet har jo gjort noget. Jeg 
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har jo arbejdet fysisk fra morgen til aften, og på den 
måde kom jeg jo aldrig helt i top. Hvis jeg fik gode 
resultater, skyldtes det nok min gode teknik og en 
medfødt stærk overkrop. Nu startede jeg jo tidligt, - 
allerede som 13-årig. 
 
Hvem har lært dig teknikken? 
Det er der ingen, der har. Ved træningssamlinger har 
de ikke lært mig noget. Andreas, du ved, hvor svært 
det var at lære mig noget. Det var spildte kræfter. Der 
var ikke nogen, der skulle lave om på mig! 
 
Du var jo fantastisk stærk i armene. 
Ja, men jeg har aldrig lavet styrketræning for armene. 
Jeg har gjort det for benene. Vi begyndte jo at løbe 
motionsløb, og vi har været til de fleste motionsløb 
her i Jylland, bl.a. Aarhus 1900 10 x 10 km stafet en 8 
– 9 gange. Vi kunne stille et godt hold hver gang. Vi 
havde bl.a. 3-4 stykker fra Vejle, som var medlemmer 
dengang. Der var jo Thorkild Bo Nielsen, Michael 
Mortensen og Ole Primdal. Og ikke at forglemme 
Christian Panbo, som var med flere gange. Endvidere 
Jørgen Klemmensen, Poul Christensen og Poul Erik-
sen, sidstnævnte er stadig med i VASA-loppet. Der 
var et år, hvor vi havde så mange gode med, at jeg 
ikke kom med på holdet! For at komme tilbage til min 
træning: I en periode løb jeg én gang om ugen herfra 
en tur på 13-16 km ud over Harrild Hede, men kun om 
sommeren. 
 
Ikke noget organiseret træning? 
Nej, men så var det, at vi begyndte med barmarks-
træningen i 80’erne. Jeg mener det var noget som 
Viborg begyndte med. Vi løb med skistave op og ned 
af bakker. Ellers var det meget socialt samvær. Vi 
begyndte sidst i november med håb om lidt sne, men 
det var der bare aldrig. Vi gennemgik skitræning og 
fik ellers bare snakket om alle vores skihistorier. Vi 
gennemgik også på lederplan, hvad der var at drøfte 
der. Vi havde nogle af disse barmarkssamlinger i Ej-
strupholm. 
 
Du holdt dig på toppen af dansk langrend op gennem 
årene. Hvor gammel var du, da du sidst blev jysk me-
ster? 
Jeg var over 50 år, da jeg sidst blev jysk mester i seni-
orklassen. Det var vist i 1980, så da må jeg have været 
55 år. Jeg var jysk mester op gennem 70’erne. En 
gang imellem skete det, at jeg blev slået. 
 
Der var noget engang med Kjeld Thomsen fra Aal-
borg? 
Ja, det var på en barmarkssamling. Vi havde forskel-
lige former for træning, bl.a. den med stave for at 
træne arme og overkrop. Der var en hel del socialt 
samvær, og vi gik og drillede hinanden. Jeg sagde til  
Kjeld, at til vinter ville jeg komme og løbe fra ham. 

Han svarede: ”Nej, Kristian, det kommer du aldrig 
mere til!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian P. Østergaard er et godt eksempel på ovenstående billed-
tekst.(Medlemsbladet SKI) 

 
 
Kom det til at passe? 
Han fik ret. Han slog mig ved JM i 1981 med 1/100 
sek. over en distance på 18 km i tiden 70.07 min. Kurt 
Lynggaard fra Pan vandt i tiden 68.90 min. Nr. 2 blev 
Flemming Nørgaard fra Viborg. Det er det tætteste 
løb, jeg nogensinde har været med til. Vi var syv løbe-
re indenfor ca. 1 minut. Der var styrke dengang! 
 
Hvad er din største skioplevelse? 
Det er svært at sige, det har noget med omgivelserne 
at gøre. Nu har jeg været på Nordsæteren nogle gange, 
det er et rigtig godt sted. Fjeldene omkring Venabu og 
Fefor skal fremhæves. Bjørli har også nogle virkelig 
gode fjelde. Turene langt ud i fjeldet, at køre op med 
liften og køre ud og ned har været gode oplevelser for 
mig. Lange ture har jeg godt kunnet lide. Gode ople-
velser er ude, hvor den gode udsigt er, og man mær-
ker, at man er ude i naturen! 
 
Er de lange ture der, hvor konditionen kommer til sin 
ret og åndedrættet ”puster” derudaf? 
Nej, de store oplevelser for mig har været at komme 
ud i naturen og opleve de store vidder. Noget andet 
var, at når dagen var ved at være forbi, at komme ned 
på en kortere løjpe og ”fyre de sidste kræfter af”. Det 
skulle også med. 
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Har du taget alene ud på de lange ture? 
Jeg har altid været sammen med andre. De store fami-
lieture har givet mange gode oplevelser, men også 
dårlige. Hvis vi f.eks. skulle 40 mennesker på en lang 
tur: Nogle synes, at vi går for stærkt, andre for lang-
somt. Så stikker folk bare af og løber hjem. Jeg har 
oplevet at komme slæbende med bagtroppen en time 
efter de andre. Jeg vil helst gå sammen med nogen, 
der har samme niveau. Det giver mest. 
 
Ud over, at du vil have en social tur, vil du også have 
en sportslig tur, hvor det kører? 
Ja, jeg vil helst være i gang hele tiden, men samtidig 
nyde turen. Jeg har somme tider haft nogen med, der 
skulle fotografere. Det har aldrig været mig at skulle 
bruge 10 min. her og 10 min. der. Er vi ude for at lø-
be på ski, så løber vi på ski! 
 
Hvorfor er der ikke alpinister med i Brande Skiklub? 
BRANDE SKIKLUB er nok lidt speciel. Vi har jo 
bare arbejdet for langrend. Det har bevirket, at vi har 
fået medlemmer lige fra Haderslev til Skive, Ringkø-
bing til Aarhus. Vi har også haft medlemmer fra Sjæl-
land. Det har Dansk Skiforbund været med til på den 
måde, at de henviser til os som en ren langrendsklub. 
Derved er vi måske blevet en klub, der har svært ved 
at samle medlemmerne. F.eks. her i vinter, hvor vi 
havde sne, prøvede Grindsted, Vejle og Lemvig at 
samle folk. De kan sende løbesedler ud, som fortæller, 
at nu gør vi det og det. Ja, så havde Grindsted allige-
vel det problem, at de stod derude med 35 par lang-
rendsski til at låne ud, så kom der kun 6. Der er jo 
åbenbart ikke mange, der er interesseret i langrend. Vi 
er jo nok en slags enere, når det kommer til stykket.  
 
Der er aldrig nogen, der er kommet for at spørge efter 
alpint skiløb? 
Nej, for det er jo nemt at slå op i avisen og finde an-
noncer på alpine skiture, f.eks. til Østrig. Jeg kender 
utrolig mange venner, der rejser på skiferie hvert år på 
den måde. De er ikke medlem af en skiklub. Jeg har 
aldrig haft lyst til at fiske efter disse personer som 
medlemmer. Vi skal have dem, der har lyst til det, - og 
dem får vi også. 
 
Det kan måske føre os lidt over i Brande Skiklubs 
fremtid. Hvad synes du, vi skal gøre? 
Hvis der er nogen, der har lyst til at starte en skiklub, 
så kan de gøre det. De kan nemt få 600 medlemmer. 
Hvis den rette mand kommer, kan han gøre det. Men 
hvad skal han med de medlemmer? 
 
Jeg mener ikke, vi skal være så mange medlemmer, 
men hvad gør vi for at bevare dem vi har? 
Det er rigtigt, at gennemsnitsalderen på vore medlem-
mer er høj. Jeg vil være ked af, at klubben kan være 
nødt til at stoppe. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi kan 
gøre, andet end at sætte vores lid til, at nogen har lyst 

til at være medlem. Jeg har aldrig brudt mig om at gå 
ud for at agitere. Jeg mener også, at vi på et bestyrel-
sesmøde har bestemt, at vi ikke vil lave hvervekam-
pagner. 
 
Kan vi lave anderledes ture?  
Det er vanskeligt at svare på, om der er fordele ved 
det. Måske kunne vi godt lægge turene således, at der 
er muligheder for noget alpint. Men det er jo stadig-
væk sådan, at langt de fleste af vore medlemmer vil 
løbe langrend. Hvad de kommende bestyrelser vil 
planlægge, vil jeg lade stå frit. Også uden at møde 
skæve blikke fra mig. 
 
Hvorfor er Brande Skiklubs aktiviteter faldet drastisk 
siden 80’erne? 
Jamen, det er primært den manglende sne. Og så at vi 
bliver ældre. Selvfølgelig kan vi lave barmarks-
træning. Men det skal der folk til - - -. 
 
Kan man sige, at de unge mennesker, der ville deltage 
i barmarkstræningen, er eliten i de store klubber? 
Ja, det tror jeg nok. Vi har ingen eliteløbere i vores 
klub. De unge mennesker søger de klubber, der ligger 
i nærheden af uddannelsesbyerne. Det er det samme i 
atletik og fodbold. 
 
Du siger, at der ikke er så mange, der løber langrend 
mere. Det vil jeg ikke give dig helt ret i. OK – de er 
ikke medlemmer af klubber. Men vi møder da mange 
mennesker – familier – i de nordiske lande ude i løj-
perne. 
Ja, der er rigtig mange. Men det er ikke noget nyt. 
Sådan var det også dengang. Vi møder mange menne-
sker på færgen, ja, flere familier, som skal op til Nor-
ge og løbe langrend, leje og bo sammen i hytte, de har 
det sikkert rigtig godt. Dem kan vi ikke fiske, du får 
dem aldrig med til det, som vi måske vil, du får dem 
aldrig med til noget samlet - -  
 
Man er vel også medlem af en skiklub, hvis man har 
lyst til at deltage i et løb, i en konkurrence? 
Ja, det er det, der ligger i det. Når vi snakker om det, 
så svarer folk, at det har de ikke lyst til. Vi har heller 
ingen belæg for, at det vi gør, er bedre end det, de gør.  
 
Kristian, det er så moderne med stavgang. Hvad me-
ner du?     
Jeg tror, det er en dille. Men vi skal jo følge med, så vi 
har også et par stående. Men det er ikke noget nyt, der 
er kommet frem. Vi brugte da bare almindelige ski-
stave før som træning. Det har vi gjort i 30 år, både 
for sjov og for at få arme og overkrop styrket. Men 
hvis det er det, som kan få mange ud at gå, så er det 
fint. Og de mennesker ville vi alligevel ikke have fået 
som medlemmer! 
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Får vi stavgængerne til at løbe på ski?    
Nej, det tror jeg ikke. HA, HA, måske, hvis de begyn-
der at løbe med dem. 
 
Men som motionsform, så er stavgang vel fint? 
Ja, det er fint. Men man ser mennesker, der virkelig 
trænger til motion og slankekur, tage en tur, komme 
hjem og sige, at ”nu skal vi rigtig spise”. Når man lige 
har haft systemet i gang, så sætter maden sig igen lige 
der, hvor den ikke må. Det kan du bare ikke forklare 
folk. Det her med at spise et stort morgenmåltid, det er 
det, man skal. Så er der chance for at tabe sig. Mange 
tror, at det er en foræring, når man ikke er sulten om 
morgenen. Jeg har aldrig følt sult om morgenen, men 
jeg spiser, fordi jeg ved, at jeg skal ud og arbejde i ca. 
4 timer. Der er mange, der venter med at spise til både 
9 – 10 – 11 og så ender det hele med, at du skal have 
en ordentlig portion, inden du skal i seng. Det er en 
ond cirkel for mange. Det er der ingen tvivl om. 
 
Kristian, vi skal til at slutte. Du har tidligere sagt, at 
ens bagland skal være i orden. Vi har ikke rigtig været 
inde på Astrid og dine 4 piger. Har du præget dem, 
har du været godt tilfreds med tilværelsen sammen 
med dem?   
Ja, vi har været på mange gode ture sammen og haft 
tilsvarende mange gode oplevelser sammen. De har jo 
hakket noget på mig. Der var jo altid fem mod én. De 
har aldrig kunnet overbevise mig om, at det jeg gjorde 
var forkert. De har aldrig kunnet stoppe mig, og jeg 
har aldrig prøvet på at stoppe dem. Jeg har aldrig 
presset dem, - ok, jeg har haft dem med til Norge, da 
de var mindre. Det var helt klart, at de kunne lide det. 
Det er helt afgjort. Og det hænger stadigvæk ved! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian, tak fordi vi måtte komme og interviewe dig i 
en hel time!    
 
 
Interviewer (udspørger): Jens Ole Krogh 
Redaktør (skriver): Andreas Gydesen 
Sted: Hygildvej 22, Ejstrupholm. 
Maj 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygildvej 22, BRANDE SKIKLUBs vugge 
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TIDSTAVLE af Andreas Gydesen 
 
Beretning om klubbens historie, deltagelse i stævner, gode resultater, samt andre 
større begivenheder i tidsrummet 1945 indtil i dag. 
 
 DM Danske mesterskaber, langrend 
 JM Jyske mesterskaber, langrend 
 KM Klubmesterskaber 
 BS-tur Brande Skiklubs ture til Norge og Sverige 
 JK-tur Jyllandskredsens ture til Norge og Sverige 
 (kort) Mesterskab i kort distance, langrend 
 (lang) Mesterskab i lang distance, langrend 
 B.S. Brande Skiklub 
 
Bemærk:  Resultaterne 1945 – 1977 findes i Ski-eventyret side 5 – 16  
 
1945 Brunkulsingeniør Otto Klercke Andersen er kommet til Brande i 1943. Han er meget 

interesseret i orientering og skisport og synes, at det sidste mangler i Brande. På hans 
initiativ oprettes den 26. okt. 1945 en skiafdeling under Brande Idrætsforening. 

  

1946 I Brande Avis har Klercke Andersen en lille annonce med overskriften: ”Hvem er 
Brandes dygtigste skisportsmand”. I februar arrangeres et løb, hvor Kristian Østergaard 
stiller op og vinder et par langrendsski. 

 

1946-47     Løbere fra B.S. deltager i flere løb, bl.a. i Nørreskoven i Vejle. 
 

1947 Otto Klercke Andersen rejser fra byen. Skiafdelingen står i stampe.  
 

1950-55 Kristian rejser til Norge, og han får god tid til at løbe på ski, bliver klubmester i sin 
norske  klub. I 1955 vender han tilbage til Hygild som landmand. 

 

1960 Brande Skiklub oprettes som selvstændig skiklub med Kristian som formand, Benny 
Kennum kasserer og Tove Langballe sekretær. 

 

1962-64 Et godt samarbejde etableres mellem B.S. og Faaborg Skiklub. Thomas Hauger, Vejle, 
puster nyt liv i klubben, og medlemstallet stiger nu fra 5 til 17 medlemmer! 

 

1967 Jyllandskredsen under Dansk Skiforbund etableres, formand bliver Verner Nielsen, 
Aalborg. 

 

1968-72 Vindfjellhytta i Telemark bliver et fast sted for Jyllandskredsen. 
  

1970 Megen sne i Danmark! B.S. afholder flere konkurrencer. 
 

1973 Træningssamling med Svend og Kirsten Carlsen giver stødet til en ny æra for jysk ski-
sport. Motionsbølgen rammer også B.S, der deltager i flere motionsløb, bl.a. Skyttehus-
løbet ved Vejle og Alpeløbet ved Faaborg. 

 

1974 B.S. deltager for første gang i VASA-loppet med Carsten Scott Hansen, Anders Kohl, 
Thorkild Boe Nielsen og Michael Mortensen. 

 Kristian vælges ind i hovedbestyrelsen for Dansk Skiforbund. 
 

1975 Jyllandskredsens tur går til et nyt sted, Kvitåvatn ved Rjukan. Ved snemangel i Dan-
mark afvikles de jyske mesterskaber nu i langrend  i Norge. 
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1976 HURRA! Sne i Danmark. B.S. står nu for første gang for afviklingen af de jyske me-
sterskaber, der finder sted i Vrads Sande, 20 km SV for Silkeborg.  
BS–tur til Morgedal, Telemark. Dette bliver starten til de årlige klubture i uge 7 med 
Kristian som arrangør. Det er efterhånden blevet til 27 ture til Norge og 2 ture til Sveri-
ge. Verner Nielsen, formand for Jyllandskredsen, dør, afløses af Poul Thrane, Viborg.   

 

1977 Poul Thrane og Kristian finder et nyt sted for Jyllandskredsens ture, Høkensås i Sveri-
ge, et rigtigt godt sted. 

 

1978 7-8/1              Viborg, DM langrend   
Piger 12-13 år, 3 km, nr. 1 Lis Østergaard, 15.07 min. 
Old Boys 43 år, 10 km, nr. 2 Kristian Østergaard, 43.51 min. 
Dame junior, 3x5 km, nr. 3 Helle Hermann, Annemette Sillesen,  
Lis Østergaard, 1.57.04 time 
Old girls, 3x5 km, nr. 3 Astrid Østergaard, Vera Sillesen,  
Britta Jørgensen, 1.59.07 time 

 
15/1 Randers, JM langrend. Resultatlisten mangler!      

 
26-29/1   Høkensås, Sverige, JK-tur 

 
Uge 7   Breiseth Hytta, Norge, BS-tur 

 

1979 uge 7 Breiseth Hytta, Norge, BS-tur 
 

11/2   Aarhus Pan, Skiorientering 
 

24/2   Ejstrupholm, KM 

                        Klubmestre: 
Piger 0-11 år, 3 km, Gitte Vestergaard, 25.17 min. 
Piger 12-13 år, 3 km, Marie Jensen, 18.14 min. 
Dame junior, 5 km, Annemette Sillesen, 44.33 min. 
Dame senior, 5 km, Solveig K. Jensen, 30.47 min. 
Old girls 35-42 år, 5 km, Sonja Klemmensen, 40.33 min. 
Old girls 43 år -, 5 km, Astrid Jensen, 50.45 min. 
Drenge 0-13 år, 3 km, Søren Sillesen, 15.53 min. 
Drenge 14-15 år, 5 km, Jens Vestergaard, 37.24 min. 
Herre senior, 15 km, Hans Chr. Olsen, 1.05.26 time 
Old boys 35-42 år, 10 km, Mogens Sillesen, 58.45 min. 
Old boys 43 år -, 10 km, Andreas Gydesen, 46.44 min. 

 

1980 12/1 Randers, JM langrend. Resultatlisten mangler! 
 

19/1   Fåborg, DM langrend (kort)  

  Old boys 43 år -, 10 km, nr. 4 Andreas Gydesen, 50.04 min.  
  nr. 7, Kristian Østergaard, 51.15 min. 

Old boys 43 år -, 3x10 km, nr. 6 Thomas Hauger, Kristian Østergaard,  
Andreas Gydesen, 2.30.22 time 

 
31/1 – 3/2   Høkensås, Sverige, JK-tur 

  Børn over 12 år, 5 km, nr.1 Johnny Hansen, 28.00 min., 
nr.2 Lis Østergaard, 28.55 min. 
Herrer 15 km, nr. 3 Kristian Østergaard, 1.06.15 time 

 
17/2 Ålborg, Mini-Vasa, 40 km 

  Herrer, nr. 5 Kristian Østergaard, 2.57.24 time 
 
Uge 7 Skarslia, Norge, BS-tur 
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Kristian Østergaard, Kim Jørgensen  og 
Kurt Lynggård ved JM 1981 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1981 15-18/1  Høkensås, Sverige (sidste JK - tur!), JM  
  Piger 13-16 år, 6 km, nr. 3 Lis Østergaard, 29.73 min. 
  Drenge 0-13 år, 3 km, nr. 1 Jens Gydesen, 8.45 min. 
  Drenge 13-15 år, 6 km, nr. 4 Søren Sillesen, 28.89 min. 
  Herrer, 18 km, nr. 4 Kristian Østergaard, 70.08 min. 
  Vikingeskibet, nr. 3 Brande Skiklub 

 
Uge 7 Tryslingen, Norge, BS-tur 

                       
1/3                 Poul Thrane død i starten af VASA-løbet 

 

22/3 Norge, DM  langrend  

Damer junior, 15-16 år, 5 km, nr. 2 Lis Østergaard, 21.18 min. 
  Damer 19 år, 5 km, nr. 8 Grethe Østergaard, 20.12 min. 
  Damer 19 år, 3x5 km, nr. 6 Lis Østergaard, Inge Stendys,  
  Grethe Østergaard, 1.02.11 time   
  Herrer 15-16 år, 10 km, nr. 2 Ole Klemmensen, 41.50 min. 
  Herrer sen., 15 km, nr. 1 Vilhelm Lennert, 43,50 min. 
  Herrer sen., 50 km, nr. 1 Vilhelm Lennert, 2.45.50 time 
  Herrer 43-49 år, 15 km, nr. 3 Andreas Gydesen, 52.21 min. 
  Herrer 50 år -, 15 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 55.59 min 

Herrer 35 år, 3x10 km, nr. 4 Rudolf Thalund, Kristian Østergaard, 
Andreas Gydesen, 1.50.03 time 

  

1982 24/1 Holte, DM  langrend (kort) 

Damer 17-18 år, 5 km, nr. 3 Lis Østergaard, 32.44 min. 
Damer sen., 3x5 km, nr. 6  Lis Østergaard, Karen Gydesen, Grethe 
Østergaard, 1.21.46 time 
Herrer 11-12 år, 3 km, nr. 2 Jens Gydesen, 16.52 min. 
Herrer 43-49 år, 15 km, nr. 2 Andreas Gydesen, 1.02.37 time 
Herrer 43-49 år, 3x10 km, nr. 3 Kristian Østergaard, Rudolf Thalund, 
Andreas Gydesen, 1.56.01 time 

 
Uge 7 Hallingen, Norge, BS-tur 
 
19/3 Norge, DM langrend (lang) 

  Herrer 43-49 år, 30 km, nr. 2 Andreas Gydesen, 1.50.37 time 
  Herrer 50 år -, 30 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 2.04.02 time 
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1983 Uge 7 Hallingen, Norge, BS-tur 
 

20-21/2  Sørkedalen, Norge, DM langrend (kort) 

  Damer 17-18 år, 5 km, nr. 3 Lis Østergaard, 21.28 min. 
  Herrer 17-18 år, 10 km, nr. 6 Ole Klemmensen, 32.20 min. 
  Herrer 43-49 år, 15 km, nr. 2 Andreas Gydesen, 54.06 min. 
  Herrer 56 år -, 15 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 59.21 min. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian Østergaard tildeles 
den 22. marts 1983 Poul Thra-
nes statuette for godt arbejde i 
Dansk Skiforbund, 
Jyllandskredsen og klubben. 

 
1984 21-22/1 Norge, DM langrend (kort) 

  Herrer 56 år -, 15 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 1.15.32 time 
  Herrer 43 – 49 år, 15 km, nr. 8 Rudolf Thalund, 1.11.19 time 
 

Uge 7 Hallingen, Norge, BS-tur 
 

9-10/3   Norge, DM langrend (lang)  

  Herrer 43 – 49 år, 30 km, nr. 5 Andreas Gydesen, 1.58.05 time 
  Herrer 43 – 49 år, 30 km, nr. 6 Rudolf Thalund, 1.59.59 time 
 

3-4/11   Ejstrupholm Ungdomsskole: 
   Barmarkssamling og rulleskiløb 
 

1985 13/1 Viborg, JM - langrend 

  Damer 11 – 12 år, 3 km, nr. 2 Lise Christensen, 9.49 min. 
  Damer 19 – 20 år, 5 km, nr. 1 Marie K. Jensen, 25.03 min. 
  Herrer 17 – 18 år, 10 km, nr. 6 Søren Sillesen, 48.15 min. 
  Herrer 21 – 35 år, 15 km, nr. 9 Michael Laursen, 1.12.53 time 
  Herrer 43 – 49 år, 15 km, nr. 3 Rudolf Thalund, 1.04.47 time 
  Herrer 50 – 55 år, 15 km, nr. 1 Andreas Gydesen, 1.00.35 time 
  Herrer 56 år -, 15 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 1.05.26 time    
  

26-27/1 Faaborg, DM langrend 

Herrer 17 – 18 år, 10 km, nr. 6 Flemming Sillesen, 44.34 min. 
  Herrer 50 -55 år, 15 km, nr. 1 Andreas Gydesen, 1.09.17 time 
  Herrer 56 år -, 15 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 1.17.47 time 
  Herrer 50 – 56 år, 3x10 km, nr. 1 Kristian Østergaard, Thomas Sieg 
  og Andreas Gydesen, 2.45.44 time 
 

Uge 7 Beitostølen, Norge, BS-tur 
 

10/5 Jyllandskredsen deles i en Nord- og Sydkreds, BRANDE SKIKLUB hø-
rer til Nordkredsen 

 
12-13/10 Ejstrupholm Ungdomsskole: Barmarkssamling og rulleskiløb   

Damer 21 år, 5 km, nr. 9 Lis Østergaard, 25.52 min. 
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1986 18 -19/1 Oslo, DM – langrend (kort)  
Damer 21 år, 5 km, nr. 9 Lis Østergaard, 25.52 min. 
Herrer 50 år, 10 km, nr. 2 Andreas Gydesen, 45.58 min. 

  Herrer 56 år, 10 km, nr. 1 Thomas Sieg, 1.02.15 time 
 

1/2 Furnæs, vinder af vikingeskibet 1986: 
  Andreas Gydesen, Rudolf Thalund, Kristian Østergaard. 
 

Uge 7 Venabu, Norge, BS-tur 
 

11-12/10 Ejstrupholm Ungdomsskole: Barmarkssamling og rulleskiløb 
 

1987 11/1 Femmøller, Mols, Nordkredsens mesterskaber i langrend:  
  Damer 21 år -, 5 km, nr. 1 Solveig K. Jensen, 23.34 min. 
  Herrer 43 – 49 år, 15 km, nr. 4 Rudolf Thalund, 1.22.32 time 
  Herrer 56 år -, 5 km, nr. 1 Kristian Østergaard, 26.49 min. 
  Herrer 56 år -, 5 km, nr. 2 Thomas Siig, 31.40 min. 
 

11/3 Geilo, Norge, DM langrend (lang) 
 
  Herrer 50 – 54 år, 30 km, nr. 1 Rudolf Thalund, 2.15.11 time 
 

Uge 7 Venabu, Norge, BS-tur 
 

24-25/10 Ejstrupholm Ungdomsskole: Barmarkstræning og rulleskiløb 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 Uge 7 Venabu, Norge, BS-tur 
 

1-2/10 Silkeborg: Barmarkssamling og rulleskiløb 
 

1989 Uge 7 Fefor, Norge, BS-tur 
 

1990 Uge 7 Nordseter, Norge, BS-tur 
 

24-31/3 Danebu, Norge, DM langrend (kort og lang) 

  Herrer 19-20 år, 15 km, nr. 4 Carsten Bennetsen, 59.01 min. 
  Herrer 50 – 54 år, 15 km, nr. 3 Rudolf Thalund, 1.03.13 time 
  Herrer 55 – 59 år, 10 km, nr. 1 Andreas Gydesen, 51,55 min. 
  nr. 3 Carl H. Berg, 57.08 min. 
  Herrer 50 – 54 år, 30 km, nr. 5 Rudolf Thalund, 2.02.18 time 
  Herrer 50 – 54 år, 50 km, nr. 1 Rudolf Thalund, 3.15.38 time 
 

1991 Uge 7 Nordseter, Norge, BS-tur 
 

15-17/3 Danebu, Norge, DM langrend (lang) 
Rudolf bliver nr. 3 på 30 km. Resultatlisten  mangler. 

 

1992 Uge 7 Ingen BS-tur på grund af Kristian Østergaards hofteoperation. 
 

3/10 BS afholder DM for rulleski i Uhre v/Brande. Omtales i dette jubilæ-
umsskrift. 
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1993 Uge 7 Uvdal, Norge, BS-tur 
 

1994 Uge 7 Bjørli, Norge, BS-tur 
 

22 – 23/1 DM langrend (kort) 
18 – 20/3 DM langrend (lang) Iflg. Protokollen deltog Kristian, Thomas Sieg og 

Andreas Gydesen.  Resultatlisten mangler. 
 

1995 Uge 7 Spidsbergseter, Norge, BS-tur 
 

1996 Uge 7 Spidsbergseter, Norge, BS-tur 
 

1997 12/1 Vejle, Munkebjergrennet  -  5 km 
  Herrer over 50 år, nr. 2 Andreas Gydesen, 21.58 min. 
                   nr. 3 Rudolf Thalund, 23.27 min. 
                     nr. 6 Kristian Østergaard, 26.09 min. 
 

Uge 7 Nordseter, Norge, BS-tur 
 

1998 Uge 7 Funæsdalen, Sverige, BS-tur 
 

1999 Uge 7 Funæsdalen, Sverige, BS-tur 
  

29/5 Thomas Sieg udnævnes til æresmedlem af Brande Skiklub 
 

2000 Uge 7 Ørterstølen, Norge, BS-tur 
 

6/5 Brande, ”Idræt 2000-dag”, PR for idrætten i Brande. BRANDE 
SKIKLUB havde en stand, betjent af Kristian Østergaard, Jens Ole 
Krogh, Andreas Gydesen og Marianne Johansen. Arrangementet omtales 
andet steds her i jubilæumsskriftet! 

 

2001 Uge 7 Ørterstølen, Norge, BS-tur 
 

2002 Uge 3 Långberget, Sverige, DM langrend 
  Herrer 65 – 69 år, jagtstart (5 km klassisk + 10 km skøjt) 
  Nr. 1 Andreas Gydesen, 1.17.42 time 
  Herrer 65 – 69 år, 10 km klassisk, nr.1 Andreas Gydesen, 47.32 min. 
   

Uge 7 Hovden, Norge, BS-tur 
 

2003 Uge 3 Långberget, Sverige, DM langrend 
Herrer 65 – 69 år, jagtstart (5 km klassisk + 10 km skøjt) 

  nr. 1 Andreas Gydesen, 1.12.36 time 
  Herrer 65 – 69 år, 20 km klassisk, nr. 1 Andreas Gydesen, 1.26.42 time 
 
 Uge 7 Hovden og Rauland, Norge, BS-ture 
 

2004 Uge 7 Austlid, Norge, BS-tur 
 

2005 Uge7 Austlid, Norge, BS-tur 
 

26/10 BRANDE SKIKLUB fylder 60 år. 
 
 

 
 
 
 



 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian P. Østergaard 
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BILLEDCOLLAGE BRANDE SKIKLUB 1945 - 2005
             

 
 
 

 
 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Startområdet ved maskinfabrikken 

Otto Klercke Andersen 
og sønnen Steen 

Annemarie Østergaard  i Gavelstad 

Thorkild Bo Nielsen,Thomas Hauger, Karsten Scott Hansen, Micael Morten-
sen, Annette og Annemarie Østergaard, Anders Kohl i Gavelstad 1974 

Niels Borgaard bliver klubmester 1946 
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Helle, Lis Østergaard og Per Kjærsgård Deltagere i Breiseth 1978 

Thomas og Peter Sieg, Rudolf Thalund 



 

 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Diana Thalund og Astrid Østergaard 

 Andreas Gydesen instruerer 1983 
 

Hallingen 1983 
 

 Klubbillede fra Hallingen 1983 
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Nybagte forældre 

Finn Bennetsen i mål ved klubløbet 2000 

Racerholdet år 2000: Carsten Bennetsen, Rudolf 
Thalund, Christian Bo og Jens Ole Krogh 

Deltagere på den lange fællestur år 2000, arrangeret af Thomas Krogh, siddende t.v. 
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ET TILBAGEBLIK SOM EN HYLDEST TIL 
BRANDE SKIKLUB                         af Thomas Hauger 
 
 
 
 
 
Det er umuligt for mig at tilføre sagaen om Bran-
de Skiklub noget fornuftigt nyt, da jeg opgav 
karrieren som aktiv konkurrenceløber engang i 
80’erne. Men i februar 1981 – altså for 24 år 
siden – blev jeg bedt om at skrive til klubbladet. 
Ved en genlæsning må jeg sige, at det var en så 
beskrivende hyldest, ikke mindst til familien 
Østergård, at historien fra den gang er bedst tjent 
med, at den simpelthen gengives her som en 
uforbeholden hyldest til det jeg oplevede i en 
periode på ca. 24 år i min ungdom: 
 
”En historisk historie – eller hvordan jeg 
mødte familien Østergaard” 
”I 1961/62 var jeg som 17-årig på højskole i Nor-
ge. Jeg fik ”sne under fødderne” og udskiftede 
mine gamle svenske ”vuggemajerski” med et par 
brugte Landsem, som jeg købte af en højskole-
kammerat for 50 kr. 
Ved hjemkomsten til Danmark ville jeg være 
medlem af en skiklub. Ved et blik på listen over 
de nærmeste faldt valget på BRANDE SKI-
KLUB. Det var et tilfældigt valg, som skulle 
blive indledningen til fantastiske oplevelser. 
Det første skiløb jeg kunne deltage i herhjemme 
var JM d. 20/1 – 63. Jeg havde talt med en ”jysk” 
formand i telefonen, og han havde tilbudt mig, at 
jeg kunne bo hos ham og hans familie i Hygild 
ved Brande. Jeg skulle blot tage toget ”der og der 
hen” og så endelig stå af på et trinbræt, der vist 
nok hed Lundfod. Så ville formanden sørge for at 
hente mig der. 
Jeg var spændt på mødet med formanden. Jeg 
steg ud i mørke på trinbrættet og blev budt hjerte-
lig velkommen af Kristian P. Østergaard. Jeg 
fandt nu ud af, hvorfor jeg skulle stå af ved trin-
brættet. Han havde en gammel Opel varevogn på 
gule plader. Den var altså forbudt at køre i med 
passagerer, desuden havde han stillet den på en 
lille bakke, ”for den havde ondt ved at starte, hvis 
den først gik i stå”. Jeg blev underbragt i famili-
ens hyggelige hjem, og grundlaget for et langt og 
sælsomt venskab var lagt. Kristian og Astrid har 
altid været usædvanligt søde og selvopofrende, 
når det gjaldt deres skikammerater. En egenskab 
de har bevaret i de nu 17 år, jeg har været med-
lem af klubben. Senere voksede deres ”pigeflok” 
op. De har arvet familiens stærke sider. I en peri-
ode udgjorde netop familien Østergaard BRAN-
DE SKIKLUB.  

 
Det er udelukkende denne families fortjeneste, at 
klubben i dag er en myte i dansk skisport. 
Selve JM blev en sørgelig oplevelse for mig. Der 
var bogstavelig talt ingen sne i Hørhaven ved 
Aarhus. Som så mange andre gange ved løb her i 
landet, var der nærmest tale om ”skicross”, og 
mine Landsemmer knækkede da også, da jeg 
forsøgte med et fraspark på en træstub. Ak ja, så 
lærte jeg da, at en træstub giver et dårligt glid, og 
jeg fik købt mig et par pragtfulde Madshus ski, 
som stadig eksisterer (de blev nu afløst af Fisher 
glasfiber ski der midt i 80’erne) og stadig benyt-
tes, når vi en sjælden gang har et par dages sne 
her i Ribe. 
Siden min mislykkede debut på den danske ski-
scene er det blevet til mange herlige timer i sel-
skab med familien Østergaard og sneen under 
mange forskellige omstændigheder. Èn eneste 
gang har jeg været hurtigere end Kristian, som 
med alderen er blevet hurtigere og hurtigere. 
Jeg har stadig revanche til gode, men har næppe 
håb om at få det - og det gør heller ikke noget, for 
vi har det jo herligt, når det går deruda’.” 
 
Sådan skrev jeg altså i 1981. Jeg fik mange flere 
ture på ski, nu senere med min familie. De sidste 
mange år har det dog været umuligt på grund af 
et ødelagt knæ – men hold da op hvor minderne 
vælder frem. 
 
Tak til Østergaard’erne og BRANDE SKIKLUB 
for de mange oplevelser i en periode af mit liv. – 
Det ville jeg ikke have været foruden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thomas Hauger under et løb i Norge 1961 
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Nanny Thalund, Karen Birgit Bækgaard og Anders Dammeyer foran hytterne i Austlid 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
         
 
 

Inger og Åge Knudsen, Erna Mathiasen, Jens Ole Krogh, Jens og Britta Nielsen, Kjeld Bækgaard, Austlid 2005 
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INSTRUKTION OG RÅDGIVNING TIL DE UNGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Holde balance 
• Gå diagonalgang 
• Lytte til erfaring 
• Køre plov 
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ARTIKEL I BRANDE AVIS, nr. 11. årg. 1946 
 
 
”INDTRYK FRA NORGE I DAG” 
 
 Driftsleder O. Klercke-Andersen -  Stifteren af BRANDE SKIKLUB -  fortæller her om sine oplevelser 
med begejstring og får inspiration til at oprette klubben. 

 
Det store ryk af turister til Norge foregik 1. jule-
dag, da tusinder af danske skiløbere benyttede sig 
af ferien og chancen for en oplevelse i sneriget. 
Og det blev en oplevelse, ikke blot selve skituren, 
men det at se og høre var fuldt ud lige så meget 
værd. 
Norge har vi jo følt os bundet til med de stærke-
ste bånd; det var nordmænd, der viste os vejen ud 
af den blinde gade, vi var kommet ind i, før vi 
vågnede til modstand. Det var disse handlekrafti-
ge, stædige nordmænd, vi gerne ville se igen, tale 
med om deres kamp, deres lidelser, frihed og 
fremtid. 
Vi var på holdet 30 danske, som var inviteret op 
af Norsk Skiforening som gæster. Vi blev delt i 3 
hold, for bedre at komme i kontakt med nord-
mændene, og derefter placeret i tre forskellige 
hytter, hvor den norske ungdom var repræsenteret 
i stort tal for at være sammen med os. 
Hytterne var nærmest små hoteller med plads til 
100 liggende gæster. Hertil kom vi 2. juledag om 
aftenen og blev modtaget med al den velkomst, 
som kan tænkes. Vi mærkede, at vi var velkom-
ne, der var straks det hjerteligste forhold til stede, 
men gensidigt respekterede vi jo også hinanden, 
vi havde noget at takke for fra begge sider. 
Nordmændene har været helt chokerede over alt 
det, som vi formåede at sende op til dem. Der er 
kommet meget; de fortalte, at hver nordmand har 
opnået at få 5 kg fødevarer fra Danmark. Det, der 
gør deres glæde og taknemmelighed så stor, er 
tanken om, at vi har kunnet undvære al den mad, 
til trods for, at vi selv var rationeret og havde 
forpligtelser eller rettere påtog os forpligtelser 
overfor Holland, Belgien og England. Derfor 
aner nordmændene ikke, hvad de skal gøre for at 
behage os, de vil gerne vise os opmærksomheder, 
gerne give os, men de har intet, dog ét: TOBAK. 
De forærer os cigaretter og tobak tidligt og sent, 
vi fik cigaretter, straks vi ankom til Oslo. Der var 
en pakke til hver mand med 100 ”Gold Flake”, 
senere fik vi yderligere to pakker, og desforuden 
blev vi budt i tide og utide. Det var næsten for 
meget, fordi vi skulle holde igen af hensyn til 
lungerne, da vi dagligt løb på ski i ca. 6 timer. Vi 
havde dejlige dage i samvær med nogle prægtige 
kammerater, det var folk, som alle havde oplevet 
kampen på nært hold. Nogle af den havde været i 

England og kæmpet i det norske flyvevåben, 
andre havde været i den norske fiskerflåde, der 
fra England generede tyskerne ikke så lidt, og 
andre igen havde kæmpet kampen på norsk 
grund. Vi besøgte de steder i omegnen, hvor 
nordmændene kæmpede deres heroiske kamp i 
april. De trak sig kæmpende op fra hovedstaden 
mod de store skove. Hytteværten, som vi boede 
hos, havde været centralleder for modstanden i 
Nordmarken, terrænet ca. 100 km nord fra Oslo. I 
hans hytte organiseredes kampen i fjeldet, og selv 
ledede han den, indtil han blev taget og sad i 26 
måneder. Med stolthed viste han os stedet, hvor 
400 nordmænd havde holdt stand mod 4000 ty-
skere. Det havde været umuligt at få forstærk-
ninger frem, nordmændene kunne ikke afse folk, 
og våben havde de ikke mange af, men kæmpe 
kunne de. Tyskerne overvurderede sig selv og 
undervurderede både terræn og nordmænd. Det 
hørte man nu aldrig, det var altid terrænet, der 
havde æren for, at de klarede sig så længe og så 
godt, men det sagde de vel for ikke at såre os. 
Enden på den ovenfor omtalte kamp blev, at 
nordmændene måtte trække sig tilbage med 100 
døde, mens kun 700 tyskere overlevede kampen. 
Afgørelsen faldt, da tyske fly kom til undsætning, 
det var dem, som gang på gang gjorde udslaget, 
det samme, som gjorde sig gældende overalt i de 
første år af krigen. 
Krigen har sat sine spor deroppe. Folket er hårde-
re, men de kan dog smile; blot tror jeg, at de ha-
der lidt mere end vi. Had er måske for hårdt, men 
man skal ikke tale for meget om tysk, før der 
kommer en hård trækning om munden og noget i 
øjnene, der fortæller, at den, der vil ind her, må 
kæmpe. 
 

Hvordan klarer nordmændene sig så i dag? 
Det har været slemt, men nu har de det nogen-
lunde, takket være deres handlekraftige mænd og 
den anseelse, de nyder i udlandet. Vi kunne lære 
en del af dem i retning af handlekraft, initiativ og 
mod. Fødevarer er det nogenlunde med, kun ikke 
fedtstof, æg og ost. Men på de hoteller, hvor dan-
skerne kommer, ser man rigeligt med fødevarer, 
der let kan give et falsk billede af de faktiske 
forhold. Det er kun hotellerne, der får ekstra til-
delinger, grundet turisterne, specielt danskerne. 
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De kender os og vor indstilling overfor mad, 
desværre. Jeg tror ærlig talt, at hvis det stod til 
den enkelte dansker, da ville han gerne undvære 
af sine daglige fornødenheder for at hjælpe alle 
dem, der lider nød i dag. For nordmændene selv 
er det en oase at komme på hotel, fordi der er så 
rigeligt med fødevarer, som de slet ikke kender i 
hjemmene. Værst har de det dog med tøj og fod-
tøj. Der er intet at købe, fodtøj har de ikke fået 
nyt af under krigen. Jeg så nordmænd, for hvem 
skiene var en livsbetingelse, med støvler, der kun 
havde papsåler. Sjældent har jeg set et menneske 
så lykkelig, som da jeg forærede ham et par støv-
ler; det var vidunderligt at opleve den mands 
taknemmelighed. Havde man en halv snes æg, et 
stykke pølse eller ost, kunne man opleve det 
samme. 
Forretningerne havde ikke meget at handle med, 
hylderne var tomme; kun tobaksforretningerne 
havde noget, som danskerne gerne ville have. 
Også her oplevede vi imødekommenhed. Vi prø-
vede jo, om der var lidt at få, idet de har det sy-
stem, at tobakken godt nok er rationeret, men de 
får alle lige meget, og derudover kan de købe 
ekstra, så langt lagrene strækker, det koster blot 
det dobbelte. Derved undgår de børsen, idet der 
er rigeligt til alle. 
Nu var det lige efter nytår, at vi vendte tilbage til 
Oslo, og tobakken var solgt, der var kun det på 
kort tilbage. Vi var tre mand, der prøvede, men  
 
 
 

ekspeditricen måtte beklage, hun havde ikke no-
get uden kort. Der var tre nordmænd i forretnin-
gen sammen med os. Da de så vore skuffede 
ansigter, tog de resolut deres kort frem og for-
ærede os punkter til 150 cigaretter. Det var en 
gestus, som vi bedst kan vurdere. 
Lad det være sagt: Jeg vil inderligt anbefale alle 
danske at tage en tur derop og selv se og opleve 
det folk og det land, der har prøvet mere end de 
fleste, - men allerede er højt oppe igen! Det er 
storslået, så meget de har nået, og med hvilken 
energi, de går til sagen; blot skal vi have for øje, 
at vi skylder Norge mere end de skylder os. Det 
er et stolt folk, men de har også grund til at være 
det, deres indstilling er fortalt i de fire linier: 
 
 

”Vi ved, at fjeld kan sprænges, 
og tæmmes kan en elv, 

men aldrig kan et folk forgå, 
som ikke vil det selv.” 

 
 
 
Lykke til på rejsen. Der er nok af fjeld og fjeld-
luft, der gør legemet godt, og nok af menneskeli-
ge følelser, der gør sindet godt. Når man vender 
hjem, er man klar over, at vi har det godt, og vi 
må ikke klage over noget, men tværtimod gå ind 
for at hjælpe og afse, for at andre kan blive hjulpet.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        

Sådan oplevede Otto Klercke Andersen udsigten mod Sandfloeggi, Hardangervidda. 
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KLUBTURE TIL NORGE OG SVERIGE FOR 
BRANDE SKIKLUB 

 
 

 
1976 :       28/2 –  6/3   Morgheim,  Morgedal 
1977 :         5/2 –12/2_ Morgheim,  Morgedal 
1978 :       10/2 –17/2   Breiseth  Hytta,  Telemark 
1979 :         9/2 –17/2   Breiseth  Hytta,  Telemark 
1980 :         9/2 –17/2   Skarslia, Hallingdal 
1981 :       20/2 –  1/3   Trysil 
1982 :       13/2 –20/2   Hallingen 
1983 :       11/2 –20/2   Hallingen                                     
1984 :       10/2 –19/2   Hallingen 
1985 :        8/2 – 17/2   Beitostølen 
1986 :        7/2 – 16/2   Venabu,  Ringebufjell 
1987 :      13/2 – 22/2   Venabu 
1988 :      12/2 – 21/2   Venabu    
1989 :      1o/2 – 19/2    Fefor 
1990 :        9/2 – 18/2    Nordseter  
1991 :        8/2 – 17/2    Nordseter 
1992 :                            Ingen tur 
1993 :      12/2 – 21/2    Uvdal 
1994 :      11/2 – 20/2    Bjorli                                                       
1995 :      10/2 – 19/2    Spidsbergseter        
1996 :        9/2 – 18/2    Spidsbergseter 
1997 :        7/2 – 16/2    Nordseter    
1998 :        6/2 – 15/2    Funæsdalen, Sverige 
1999 :      12/2 – 21/2    Funæsdalen, Sverige        
2000 :      12/2 – 20/2    Ørterstølen 
2001 :        9/2 – 18/2    Ørterstølen 
2002 :        8/2 – 17/2    Hovden 
2003 :        7/2 – 16/2    Hovden og Rauland 
2004 :      10/2 – 18/2    Austlid    
2005 :      12/2 – 20/2    Austlid      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
1. Breiseth Hytta i Telemarken 1978 
2. Ellen Truelsen (”Moster”), Christian Panbo, Lillian og Allan Rønne 
3. Gorm Schierup, Poul Thrane, Gerd Schierup, Kirsten Thrane og Kristian Østergaard i Kvitåvatn 1978 
4. Pause ved Kampen Hotel på turen til Ørterstølen 2000: Kjeld, Rudolf, Erna, Jens og Britta 

1 

2 

3

4 
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OM NORGESTUREN 1981 
 

Artikel i ”Medlemsblad for Brande Skiklub” 1. årg. nr. 3, april 1981 
 

Af Rudolf Thalund, Herning 
 

Som nybegynder på ski vil jeg hermed gerne give 
mit bidrag om min første Norgestur. 
Den startede således: Vi var 16 mennesker, som 
mødtes hos familien Østergaard kl.14 til en hyg-
gelig kop kaffe, inden afgangen i en stor bus til 
49 personer. 
På vej nordpå samlede vi yderligere 7 op i Aar-
hus plus 2 i Hobro, så vi havde rigeligt med 
plads, både til mad, ski og tøj. Da bussen skulle 
med helt til bestemmelsesstedet og blive der, til 
vi skulle hjem igen, var vi helt fri for at skulle 
slæbe rundt på vores udstyr, hvad jeg virkelig vil 
kalde et plus på turen. 
Efter en behagelig overfart med gode køjer var vi 
friske til en ny tur fra Oslo 250 km mod NØ. På 
vejen nordpå gjorde vi holdt i Hamar, til lidt ind-
køb af skismøring og –udstyr, jeg brugte natur-
ligvis alle mine norske kroner på ski og deslige 
med det samme, så jeg var en plage de næste 
dage med at låne norske penge. 
Nå, så videre NØ på. Da vi endelig var kommet 
frem i nærheden af bestemmelsesstedet, havde vi 
vanskeligheder med at finde stedet, fordi vi hav-
de fået forkert oplysning om stednavnet, hvor 
hytterne lå.  
Det viste sig, at byen hed Ljøra, som lå ved en 
elv af samme navn. 
Her ventede der os en behagelig overraskelse 
med nydelige hytter med dejlig varme og varmt 
vand, minus knager og skabe, som vi godt kunne 
have brugt, - men det gik fint alligevel. Vi blev 
installeret 7 mand i hver hytte, så kunne hver 
hytte have sine egne love at rette sig efter. 
Den hytte, som jeg var i, var meget lempelig, 
ingen af os led af oprydnings- og rengørings-
vanvid. Vi fandt hurtigt ud af, at pigerne lavede 
middagen, og vi mænd vaskede så op og lavede 
morgenkaffe, så det gik meget nemt. Så kommer 
vi til selve emnet for turen: Sne og ski! 
Først sneen. Den kunne ikke være bedre for en 
nybegynder som jeg, ca. 1 m sne at falde i, hvad 
jeg også gjorde temmelig tit. Men med en virke-
lig god instruktør i Andreas Gydesen lærte vi 
nybegyndere virkelig meget, for mit eget ved-
kommende meget mere end jeg ville have lært i 
Danmark i 10 gange den tid vi brugte i Norge. 
Selv de viderekomne havde fået en masse ud af 
det, har jeg forstået, så her en virkelig stor tak til 
Gyde for en god undervisning. Et lille eksempel: 
Første gang jeg løb rundt på lysløjpen, faldt jeg 

6-8 gange, til sidst kunne jeg løbe den igennem 
uden fald. Den lidt sværere 15 km løjpe, hvor jeg 
faldt 10-15 gange den første gang,- men sidste 
gang, lørdag morgen inden afrejsen, kun én gang. 
Så det er meget tydeligt, at man har fået noget ud 
af turen. 
Selve området, hvor vi boede, var ideelt til både 
korte og lange ture. På løjpen var der lysløjpe på 
2,7 km indflettet med en 7,3 km løjpe, i alt 10 
km, som lå på den anden side af elven, hvor vi 
boede, men kun en lille km borte. På vor egen 
side var der en løjpe på 5, 7,5, 11 og 15 km. Løj-
pen var lagt sådan, at man kunne tage, hvilken 
rute man havde lyst til, da de var bygget ind i 
hinanden. 
Af langture havde vi to på hver 30 km, som vir-
kelig var en oplevelse for mig! Første gang med 
høj solskin og stille vejr, selv helt oppe på fjeldet. 
Anden gang lidt mere barsk med blæst og sne, - 
men da ruten var godt afmærket og med Peter 
Sieg som kompasfører på sidste del af turen på 
fjeldet var der ingen farer. Det var en mærkelig 
oplevelse med blæst og sne oppe, og så helt stille, 
da vi kom ned i skoven, hvad der for øvrigt var 
hver dag. 
Familien Klemmensen arrangerede flere sjove 
ting under opholdet, som de skal have tak for, bl. 
a. tøndeslagning på ski og ski-ringridning, hvor 
jeg selvfølgelig faldt hver gang, inden jeg kom 
ned til selve ringen, til stor jubel for de øvrige 
deltagere. En lille rask skiorientering på tid var 
lige noget for mit temperament. Det foregik på 
lysløjpen, der jo var 2,7 km, på tid med spørgs-

Tøndeslagning, Lars Christensen og far Poul 
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mål og svar. Der var 8 poster med spørgsmål, 
f.eks.: Bruger man rød klister ved -18 grader?  
Kunne man ikke svare korrekt ved en post eller 
overså man én, fik man tillæg på 1 minut i slut-
tiden. 
Jeg fik vel løbet omkring 200 km på ski i løbet af 
den uge. Det er mere, end jeg har løbet hele mit 
liv, så man kan sige, at jeg fik noget ud af turen, 
også uden at blive øm over det hele, og det skyl-
des nok, at jeg startede ret rolig de første dage og 
samtidig lavede en del gymnastik, inden vi skulle 
af sted.  
Hjemturen foregik planmæssigt til Frederiks-
havn, - men frakørselen fra færgen gik mindre 
heldigt, for bussen satte sig fast på frakørsels-
rampen og måtte have Falck til at hjælpe. Klok-
ken blev 9.50 i stedet for 8.00, inden vi kørte 
sydpå og hjemad. Til slut en hjertelig tak for godt 
kammeratskab på turen, og ikke mindst til famili-

en Østergaard for en virkelig godt arrangeret tur, 
hvor alt virkede perfekt. 

 
Rudolf Thalund foran bussen 

 
 
 

SANGE FRA VORE TURE TIL NORGE 
 

 
 

Mel: ”jeg vil sjunge - - 
 

Jeg tog op til Slettefjell, 
og det var mit store held. 
Det var der jeg hørte om, 
sang fra alle hytter kom. 

 
Jeg jo protestered’ vild, 
ingen havde jo sagt til. 
Fik så blot beskeden at 
det jo var i bussen sagt. 

 
Jeg kom ej med Jeres bus, 

derfor må det gi’ et +, 
dommerkomiteens skøn, 
give bør en pris som løn. 

 
For en uge andre ta’r, 

stakkels mig kun timer har. 
Før en sang leveres skal 

udi sokkelhusets hal. 
 

Melodien vistnok var: 
Promenade gåtur par, 

den vi kendte ej så godt, 
vi så tog en anden flot. 

 
Sidder nu i nummer syv, 
og vi gir nu vort besyv, 

vi fra vindu’t mange ser, 
de fra løjpen til os ler. 

 

 
 
 
 
 

Ellers mener vi nu at, 
Hallingen var bedre skabt, 

vi i hytter mødtes der 
for at pleje godt samvær. 

 
Derfor nu fra hytte syv, 

præsenteres syv mand hyv, 
hvis i løjpen I os ser, 
I kan vide hvem vi er. 

 
Else spiser som en hest, 
gør hverdagen til en fest, 

det er skæbnens ironi 
hanegård hun havned’ i. 

 
Bent han laver kakao, 
ikke gerne må I tro, 

hel’re han på bobski står, 
selvom knubs han ofte får. 

 
Rudolf kender I nok ej, 
han kan være ret så sej, 
syv og tyve stykker tøj, 

han kan klare én mand høj. 
 

Ikke mere vrøvl I får 
før engang til næste år, 
og en tak skal alle ha’, 

for så mangen go’ en dag. 
 

Hytte 7 
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1980 - SKARSLIA 
 

Mel: ”Lundeborg” 
Er du trist og har du sorg i sinde, 

tænk på Norge – tænk på sne og sol, 
da på kortet vi sku’ stedet finde, 
fandt vi frem til både Ål og Gol. 

Vi drog alle ud – væk fra sne og slud, 
efter Limfjordstunellen, da gik lyset ud. 

Vort humør vi tabte ingen sinde, 
glæded’ os til Norges sol og sne. 

 
Skarslia med hytter sku’ vi finde, 

for at nyde Norges sol og sne.  
Ingen af os glemmer nogensinde, 

hvordan vi fandt frem til hytter tre. 
Proviant og ski stod der i det fri, 

hvor mon hytten var – vi sku’ leve i. 
Langt om længe stod vi lunt derinde, 

udenfor lå Norges fjeld med sne. 
 

Vi fik mere sne end sol på kinden, 
da vi første dag løb løjpen rundt. 

Rød i kammen blev vi dog af vinden, 
højfjeldsluft, det ved vi er så sundt. 

Vi på fakkeltog gennem skoven drog, 
og en sneplov næsten vejret fra os tog. 

Højt på himlen så vi stjerner tindre, 
glæded’ os til Norges sol og sne. 

 
Bad og sauna sku’ vi kunne finde, 

når vi trætte blev af sol og sne. 
Mange fik vist aldrig nogensinde, 

svømmepølens herlighed at se. 
Søde piger små, vil i ”pølen” gå, 

både bad og sauna ku’ de ikke nå, 
men på løjpen fik de røde kinder, 

selv om solen gemte sig i sne. 
 

Bli’r du trist og får du sorg i sinde, 
tænk på Norge, tænk på sol og sne. 

Tænk på Kristian, som ku’ stedet finde, 
tænk på alt det sjove vi så ske. 

Tænk på brækket ski – tænk på hejseri, 
tænk på hvad vi drak med noget dejligt i. 

Tænk om næste år vi kunne finde, 
atter frem til Norges sol og sne 

 
Anette Jessen 

 
 
 
 
 
 
 

1981 - TRYSIL 
 

Mel: ”Se Norges blomsterdal” 
Se folkevrimlen her 

i Hygild startede en bus 
med 16 men’sker i 

nu started’ vores tur 
La, la, la, ----- 

vi er på vej mod høje nord 
med ski og godt humør 

do. 
 

I kulde, sne og frost 
stod der en lille flok på 7 

ved ridehusets plads 
med ski og meget mer’ 

La, la, la, ----- 
 

Hobro var næste stop 
Og da vi endlig kom derop 
stod to forfrosne Sieg’er 

de ville også med 
La, la, la ---- 

 
Sejladsen gik jo godt, 

men da vi kom til Oslo havn 
da frøs vi vores tæ’r 
for bussen kom ej ud 

La, la, la ---- 
 

I Hamar holdt vi hvil 
og nogle gik på indkøbstur 

de købte ski og mad 
og kom tilbage glad 

La, la, la ---- 
 

Til Støa kom vi så 
og vejen ret til venstre gik 

langs Ljøra-elvens bred 
Vi fryded’ os derved 

La, lal, la ---- 
 

Men Tryslin ej vi så 
vi kunne ej det ret forstå 

at kilometre to 
ej ende ville få 
La, la, la ---- 

 
Men enden den blev god 

om vej vi spurgte og så fandt 
vi vores hytteby 

med mange hytter ny 
Ju hu, ju hu ---- 

nu er vi i det høje NORD 
med ski og godt humør 

 
Hytte 17 (fam. Østergaard) 
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1985  - BEITOSTØLEN 
 
Til instruktøren (fødselsdagssang): 
 
Mel: ”Se nu danser bedstefar” 
Se nu danser Gydefar til den gamle vals, 
han har ikke walkman med rundt omkring sin hals. 
alle skal gå i en valsetakt én-to-tre, én-to-tre, 
alle skal glide kun på et ben, fremad nu rask af sted. 
 
Se nu danser Gydefar til den gamle vals. 
Færdig med de 40 nej, vi ser 10 år frem, 
for når vi bli’r femtinul, si’r han at vi kan. 
Se nu hvordan Jeres børn de kan, gør li’sådan,  
så går det an, 
bremse og styre I nok skal nå, ta’ nu hejsen op. 
Se nu danser Gydefar til den gamle vals. 
 
Vi for Gyde har respekt, hver gang vi ham ser, 
ud af sporet træder vi, når han vil forbi. 
Et skridt til siden vi synker i, 1 m ned handsken er 
væk, 
han rækker staven helt frem til hjælp, vi kommer igen. 
Se nu danser Gydefar til den gamle vals. 
 
Gyde snart 50 nu har, hurra han skal ha’ 
I en dejlig tur har haft, og vi si’r dig tak. 
Vi håber atter til næste år, at vi sees og at det sner. 
Alle fra Gludsted lykønsker dig med de femtiår. 
Nu vi alle rejser os, råber højt hurra! 
 
Hytte 2 (Gludsted) 
 

 
 
 
 
 
 

 
HURRA FOR GOLSFJELL 
 
Så kan naturelskere og skientusiaster atter se 
tilbage på en vellykket tur med ”BRANDE 
SKIKLUB” til det snedækkede Golsfjell, hvor 
sneguderne endnu engang viste sig fra deres al-
lerbedste side med temp. og brise, der føltes var-
mere end klimaet i lille forblæste og snefattige 
Danmark. 
Vi var mange, der glædede sig over de særdeles 
gode løjper, som næppe findes bedre andre ste-
der. En lille bakke til børnene var der også blevet 
til siden i fjor. 
For egen regning vil jeg dog tilføje, at området er 
for civiliseret, men den opfattelse deler jeg næp-
pe med mange! 
Skal jeg nævne én af mange, der frydede sig over 
løjperne, må det være vores udmærkede instruk-
tør Gyde, som fra sit ”eget” instruktør-spor 
kommanderede: Én – to – tre, osv. Han forsøgte 

at lære os diagonalgangens svære kunst. Familie-
turen er der efterhånden tradition for. Den vil 
ingen vist undvære. Kan vi så, som i år, finde en 
lun plads ved ”appelsintræet” med udsigt til Sto-
refjell, så skrider de medbragte klapsammen-
madder hurtigt ned. Må det blive et tilbage-
vendende islæt, når ”BRANDE SKI-KLUB” er i 
Norge! 
I forbindelse med frokosten var der one-man-
show af Hans Erik. Hvad mon han havde drukket 
til maden? 
Om aftenerne var de fleste af os trætte – og det 
havde ikke noget med egoisme at gøre, når 
man/vi blev i hytterne efter aftensmaden. 
Formand Kristian havde dog enkelte ”faderlige” 
og administrative ærinder, bl.a. i hytte nr. 27. 
Ved et sådant besøg konstateredes, at formandens 
muskulatur trængte til massage, og hurtigere end 
turen ned ad ”ringridnings-bakken” blev Kristian 
flået for overflødige beklædningsgenstande, lagt 
op på briksen og her masseret af 3 par kyndige 
hænder. Lyde fra patientens strube tydede på, at 
han kunne lide det! 
Om selve rejsen er der ikke meget at bemærke. – 
Det skulle lige være problemerne ved billet-
kontrollen i Oslo, som ingen forstod, og som 
næppe kan forklares, men som afstedkom mange 
bemærkninger, som ikke skal refereres her. For 
en ordens skyld bør måske nævnes ”Jytte”, som 
har det med at lave nykker, når passagererne er 
fra BRANDE SKIKLUB. Hun egner sig nok 
bedst til ture syd-over. Men skulle bussen i 1984 
for fjerde gang bære navnet Jytte, vil det ikke 
afskrække os fra ÅÅÅrhus til deltagelse i et nyt 
sneeventyr i det norske. 
Mange tak for en dejlig tur til alle! Dog mest til 
familien Østergaard! 
 

Jørgen, ”ÅRHUSGRUPPEN” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andreas Gydesen instruerer i  diagonalgang 



 

 43 

BRANDE SKIKLUBS TUR TIL HAL-
LINGEN 1982 
 
 
Brande Skiklub arrangerede igen i år en skitur til 
Norge. Som bekendt lykkedes det ikke at få plads 
i Tryslingen, derfor fandt Kristian nogle hytter i 
Hallingen, og det viste sig efter et par dage at 
skiterrænet var helt i top! 
Vi startede med bus fra Hygild storhotel lørdag 
morgen kl. 5.00 (!). På vej nord på samlede vi 
resten af holdet op, og vi var i alt 40 personer, der 
ankom til Frederikshavn og sejlede med Larvik 
Line kl. 9, ankomst Larvik 14.20, videre mod 
Hallingen, hvor vi ankom kl. 21. Søndag var 
første dag på ski. Det var tøvejr, og der var stor 
utilfredshed med løjperne, som ikke var kørt op! 
Spormaskinen var i stykker, men efter utallige 
opfordringer kom den dog i gang. 
Om mandagen var der godt vejr, det frøs let, og 
der var instruktion med vores medbragte instruk-
tør. Nogle tog af sted til Storefjell, et meget fint 
sted (sodavand koster 14 kr!). Om tirsdagen kom  
 
 
 

 
 
 
 
frosten, -170, så der var omsmøring det meste af 
formiddagen. Der kom en bus, som befordrede 
nogle af deltagerne, hvor der blev instrueret i 
fræs, - det lykkedes nogle at få et par blå mærker! 
Onsdag var det ”socialens” tur. Gyde arrangerede 
social fræs, der var ca. 30 med til turen, som var 
ca. 30 km. Torsdag tog nogle af de hurtigere op 
til Nystölan, (det gik opad ca. 10 km), og om 
aftenen blev der arrangeret fakkeltog og man slog 
katten af tønden. 
Fredag var der instruktion, og nogle tog bussen 
til Gol, hvor de købte en del skiudstyr. Lørdag 
formiddag gik med at pakke. Vi havde netop fået 
vores bus repareret (der var knækket en bagaksel 
på grund af alt vort udstyr!), så vi nåede Larvik 
og sejlede kl. ca. 15. 
Vi ankom sent til Hygild – kl. 01.00 søndag mor-
gen. Det var absolut en vellykket tur, ingen 
brækkede ski eller lemmer, der strøg en stav hist 
og her. Det gik vældig godt. 
 

Ole Klemmensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ole Klemmensen gør klar til en konkurrence og får gode råd af  faderen, Jørgen Klemmensen. 
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BRANDE SKIKLUBS NORGESTUR 
1983  
 
HALLINGEN 
 
Turen havde været planlagt længe, og endelig 
fredag den 11/2 gik starten. Bussen startede med 
at samle op i Brande, derefter Herning, Viborg og 
Støvring. I Fredrikshavn var de selvkørende an-
kommet, og vi var nu en samlet trop på 36 glade 
skiløbere. Overfarten gik smertefrit, ligeledes 
busturen til Hallingen. Vi ankom ved 13-tiden og 
fik tildelt hytterne 25-30. Efter en hurtig udpak-
ning susede vi ud af løjperne. Det var bare skønt, 
vindstille og solskin. ”Skuthuset” blev besøgt af 
mange den dag. 
Næste dag startede instruktionen kl. 9.30 (hvilket 
var tidligt) for begyndere. Instruktøren var vores 
altovertrufne A. Gydesen. Han startede med at 
forklare os lidt om dagens voks. Men enden på al 
den klistersnak blev, at ”rød klister hørte til røde 
løjper, blå klister til blå løjper o.s.v.” Instruk-
tionen gik fint med øvelser i at pløje og svinge 
uden stave. Efter en times instruktion var der 
atter mulighed for at komme ud på løjperne. Sto-
refjell var om tirsdagen det foretrukne sted, men 
der var også mange andre muligheder, for såvel 
store som små. Et virkelig godt sted, hvad løjper 
angår. 
Tirsdag aften arrangerede Jørgen Klemmensen 
ski-ringridning. Det var sjovt at køre ned ad bak-
ken i mørke. Faktisk klarede alle det fint, men en 
virkelig superstar var Gitte, der tog ringen med 
sikkerhed hver gang, trods høj fart. Vinder blev 
hus nr. 30, der i præmie fik lov til at give hele 
klubben kaffe. 
Onsdag var vi næsten halvdelen, der gik til Ny-
stølen. Det var en virkelig fin tur, men vi måtte 
sande, at der er koldt på toppen. Nedturen var 
bare skøn, og alle klarede det fint. Der var in-
struktion hver dag kl. 9.30. Nogle dage samlet for 
alle, andre dage adskilte. I løbet af ugen blev hver 
enkelt detalje gennemgået. Onsdag aften var der 
mulighed for at svinge træbenet på Fjellheim 
hotel. Musikken leverede Halling-Gutta, og der 
var plads nok til alle, som havde lyst. Torsdag 
havde vi mulighed for at deltage i en familietur. 
Den gik over Ørterstølen til Appelsintræet, hvor 
vi spiste vores madpakke. Derefter var det bagom 
og ind over Storefjell, og til sidst over Kampen 
hjem. Det var en fin tur i godt vejr, og vi var 
hjemme ved 15-tiden. Der var gode muligheder 
for de mindre. Foruden kælkebakken havde de 
også krofatters og købmandens drenge at slås 
med, når tiden faldt lang. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Men ugen gik hurtigt. Torsdag aften var der fak-
keltog for børnene med 4 fakler. De syntes, det 
var alle tiders. Fredag aften snakkede vi med 
Østergaard og fandt ud af, at det eneste vi mang-
lede var et sted at samles om aftenen, hvis vi ville 
hygge og lege lidt. Vi var en samlet flok, men jeg 
kender ikke alle, der var med på turen, og det 
synes jeg er kedeligt. Jeg mener som ny deltager, 
at det var alle tiders tur. Alle i klubben er venlige 
og selskabelige, og man føler fra starten et fæl-
lesskab, som kunne have fulgt op af aftensamlin-
ger. 
Det blev meget hurtigt lørdag, hvor vi kæmpede 
for at komme ud af hytterne til tiden. Kl. 13 kørte 
bussen fra Hallingen, og ved 17-tiden var vi i 
Oslo. Her ”mistede” vi 5 medlemmer, som skulle 
løbe DM om søndagen. 
Efter den almindelige forvirring med pakning af 
container, billetafrivning o.s.v. kom vi endelig 
om bord. Søndag morgen var vi i Frederikshavn, 
hvor bussen holdt og ventede. Bussen skulle have 
skiftet hjul på grund af et sprækket dæk. Men 
snart rullede vi hjemad og spredtes igen for alle 
vinde. Jeg vil gerne til slut sige tak for en lærerig 
og dejlig uge med BRANDE SKIKLUB! 
 

Lis Daugaard 
Herning 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lars, Ole og Lise Christensen 
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Billeder nævnt fra oven: 
 
Vi møder en løjpemaskine højt oppe i fjeldet, Hovden 
Andreas Gydesen fører klubben frem, Hallingen 
Andreas Gydesen (1707)  i mål, Holmenkollen 
Fællestur i Hovden 
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THOMAS SIEG – ÆRESMEDLEM I KLUBBEN 
 
 
Vort ældste medlem er Thomas Sieg, født i 1920 
og altså 85 år. Han var oprindelig medlem af 
Viborg Orienterings- og skiklub, men blev i 1980  
medlem af Brande Skiklub. I maj 1999 blev han 
æresmedlem af klubben. Han løb sit første Vasa-
løb helt tilbage i 1962. 
Hans kone, Signe Sieg, har sendt os følgende 
beretning: 
 
Dette er beretningen om Thomas’s fem Vasaløb 
fra konen, der lyttede til historierne, og selv op-
levede et af de store løb fra sidelinien. 
 
Thomas løb sit første Vasaløb i 1962, 42 år 
gammel. Han og Anders P. Dahl løbetrænede 
sammen. De kørte også sammen i bil til Mora. 
Derfra gik fælles bus til Sälen for indkvartering i 
en af omegnens skoler, der alle havde køkken og 
spisesal til den obligatoriske skolebespisning. 
Om løbet fortæller Thomas, at der kun var få og 
dårlige spor. I skævt terræn kunne det ene ben tit 
stå meget højere end det andet. Det var ligesom 
at træde bælge (”orgeltramp”). Efter 11 timer og 
7 minutter kom Thomas i mål, og da var det var-
me vand til bruserne for længst brugt op. Efter 
overnatning i et forsamlingshus i Mora vendte de 
hjem dagen efter. 
 
I 1974 kørte Thomas med Poul Thrane og et par 
flere fra Viborg Orienterings- og Skiklub. Da var 
man begyndt at lave spor med snescootere. Tho-
mas husker især de sidste par kilometre til Mora. 
Der var lige lavet nye spor, og en mand på sne-
scooter satte fakler ud langs sporene til op-
muntring for de trætte ”Blåbær” i aftenmørk-
ningen. Thomas kom forbi en flok italienere, der 
prøvede at få en træt holdkammerat med hjem til 
Mora. Den stakkels mand, der faldt hele tiden, 
blev stablet på benene igen under højlydt råben 
og snakken! 
 
I  1976 ville jeg gerne med og opleve løbet som 
tilskuer. Vi kombinerede det med at besøge min 
bror i Filipstad. Lørdag kørte vi de sidste 200 km 
til Sälen, hvor vi skulle overnatte i en skole 20 
km fra startstedet. Frejdigt gik jeg med Thomas 
ind på skolen, ned i et fysiklokale i kælderen, 
hvor vi rullede soveposerne ud under et bord. 
Kvinder var ikke velsete dengang. Sjovt nok var 
der en anden kone mere i det samme lokale. Hun 
fortalte, at hun hver gang tog med sin mand til 
Vasaløb. Der herskede stor travlhed hele aftenen.  
Mændene smurte ski, gik ud og lagde dem i kul-
den, inden det  næste lag blev  lagt ovenpå det nu  
 

 
 
iskolde lag. Det var en kunst at kunne smøre ski 
til en hel dags slid, at vide, hvad der passede i 
løbet af dagen. For Thomas lykkedes det til alle 
fem Vasaløb. De første to gange løb han på 
træski med en tynd, hård plastbelægning. De tre 
sidste på et par Karhu-ski med trækærne og en 
moderne blød plastsål. Arbejdet med smøringen 
stod på hele aftenen. Først henad midnat faldt der 
ro over huset for en stund. 
Vi blev brutalt vækket over højttaleranlægget: 
”Klockan är två och femton!”. Omtumlede krav-
lede vi ud af soveposerne og samlede vore pak-
kenelliker inden morgenmaden. Jeg glemmer 
aldrig det syn, der mødte mig i spisesalen: Mor-
genfriske damer stod på rad og række langs væg-
gene ved borde læsset med mad. Der var alt, man 
kunne ønske sig i stort udvalg, f.eks. forskellige 
slags grød, smør, brød, æg – kogt og stegt, mæl-
keprodukter med tilbehør, pandekager, frikadel-
ler, stegt flæsk, kartofler, grøntsager og sovs. 
Dertil varme og kolde drikke. Der var godt nok 
mange sultne mænd, men at se så meget mad 
blive øst op og spist midt om natten, var en næ-
sten uvirkelig oplevelse. Jeg blev også tilbudt alt, 
jeg kunne ønske. 
Udenfor stod busser på rad og politi, der skulle 
eskortere dem. Jeg kørte i forvejen og fulgte lø-
bernes forberedelse ved start. Der var bål at var-
me sig ved. Fra landevejen havde man fin udsigt 
over startfeltet. Hver mand havde en stærkt farvet 
plastsæk med sit nummer på til sit skiftetøj. Kort 
før start begyndte de at smide deres sække højt 
op i luften i retning af de opstillede båse. Det var 
et meget flot skue at se ca. 13.000 ”bolde” blive 
kastet igen og igen, indtil de havnede i båsene. Så 
vidt jeg husker, var der ikke tyvstart. Efter at de 
fleste var nået til  bakken kort efter start, kunne 
jeg se frossen ånde hænge  som  rimtåge i den  
klare  morgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Sieg (atypisk) som alpinist, Uvdal 1993 
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Lyden fra de mange ski lød som en fos. Vejret 
var skønt,  med sol og frost. Thomas fortalte se-
nere, at sporene havde været isglatte. Lige et føre, 
der passede ham. Det blev også hans hurtigste 
Vasaløb i 8 timer og 34 minutter. Han blev årets 
hurtigste jyde. 
Min køretur til Mora blev trættende, langsom 
køkørsel, hvor man skimtede løberne hist og pist 
i skovene. Et sted så jeg dem komme susende ned 
ad en lang bakke, som fortsatte under vejen. En-
kelte faldt på den isglatte bakke, hvor alle spor 
var slidt væk. Jeg slap til sidst ud af køen og kør-
te en omvej til Mora for at tage imod en træt, 
men tilfreds mand på målstregen. Senere var det 
så meningen, at jeg skulle køre den ”trætte løber” 
til Filipstad, men efter 50 km var jeg så træt, at 
jeg så dobbelt, og så måtte Thomas tage over. 
Thomas deltog også i 1978 og 1980. Nu var spo-
rene perfekte. Min søn, Peder Sieg, løb i 1981, 
hvor der skete et tragisk dødsfald lige efter star-
ten. Poul Thrane fra Viborg ventede ved foden af 
bakken, da han blev dårlig og faldt om. Trods 
hurtig hjælp var der ikke noget at gøre. 
 
Signe Sieg 
Lundbro, maj 2005  
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.… på godt og ondt af Andreas Gydesen 

 
 

Hvert år står de opmarcheret på den store start-
plads i Berga ved Sälen: Flere tusinde forvent-
ningsfulde skiløbere i lange rækker, i velpræpare-
rede spor, fordelt over 10 led. I det forreste de 
100 – 150 topseedede, bagved dem op til 2000 
løbere pr. led. Allerbagerst ”blåbærrene”, d.v.s. 
løbere, der er med for første gang, eller bare er 
med endnu engang, fordi de tidligere har oplevet 
noget særligt ved forløbet af denne første søndag 
i marts måned. 
Ude på løjpen vil andre tusinde, som tilskuere el-
ler hjælpere, følge dem på deres lange vej frem 
mod Mora. Ved væskedepoterne står de trofaste 
dalkarle, -kvinder og -børn år efter år og rækker 
den legendariske blåbærdrik i plastbægre, styr-
kende kvarte boller, appelsinbåde og bananstyk-
ker m.m. til de stadig mere udmarvede vasalop-
pere.  
Men hvorfor er de her? Løberne, tilskuerne, 
hjælperne?  
 

Løbets historie 
Ret beset er det danskernes skyld!  For havde den 
danske kong Kristian II, Kristian ”Tyran,” ikke 
besat Sverige i begyndelsen af 1500-tallet, så 
havde adelsmanden Gustaf Eriksson Vasa ikke i 
januar 1521 i skuffelse over ikke at kunne rejse 
bønderne (karlene) i Dalarne til kamp mod den 
danske konge flygtet på ski fra Mora og vestpå 
mod Norges grænse. Og så havde morakarlene 
heller ikke sendt deres to bedste skiløbere, En-
gelbrecht fra Morkarlby og Lars fra Kättilbo, 
efter flygtningen. De indhentede Gustaf Vasa i 
Sälen, der dengang var den sidst beboede plads 
før Norge og fortalte ham, at dalkarlene havde 
ændret mening og nu ville hjælpe ham i kampen 
mod Kristian ”Tyran.” De bad ham vende om, 
det gjorde han, og med hjælp fra Lybækkerne 
lykkedes det at fordrive danskerne, og i 1523 
blev Gustaf Vasa udråbt til Sveriges konge som 
Gustaf I Vasa. 
 
Alt dette – og mere til – skrev chefredaktøren for 
Vestmanlands Tidning, Anders Pers, i sin avis 

den 10. februar 1922 og opfordrede til at gøre 
strækningen Mora – Sälen til et nationalt skiløb 
som et 400 års minde om Gustaf Vasas befrier-
gerning. Og kun en måned efter blev det første 
Vasaløb gennemført den 19. marts med 119 del-
tagere. Vinder blev den 22-årige Ernst Alm i 
tiden 7 tim. 32 min. 49 sek. Løbet var 93 km og 
gik i modsat retning af Gustaf Vasas flugt, nem-
lig fra Sälen mod Mora. Det var en fornuftig 
disposition, for ser man på løbets profil, så går 
det for det meste nedad, ikke mindst fra Everts-
berg! 
Det er blevet til i alt 82 Vasaløb. Kun to gange 
blev løbet aflyst p.g.a. manglende sne, det var i 
1932 og 1934. Løbets længde er i dag præcis 90 
km, undervejs har det været både 85,8 km og 
87,2 km. 

   Starten er gået 1978 
 

Min debut i 1978 
Da jeg tilmeldte mig Vasaløbet, følte jeg, at min 
træningstilstand var o.k. Dels havde jeg i et par år 
trænet ret regelmæssigt på rulleski (af mærket 
JOFA), dels været på langrendsferie med famili-
en i Norge, og sidst, men ikke mindst, deltaget i 
de barmarkssamlinger, som klubben og kredsen 
havde arrangeret.  På den sidste samling i Viborg, 
oktober 1977, holdt Per Aasmul, farmaceuten fra 
KS, et godt foredrag om bl.a. ”sukkerkuren.” Det 
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lød spændende, så det skulle prøves i forbindelse 
med min debut! Derfor gjorde jeg følgende: 
På ugedagen for vasaløbet (søndag) gennemførte 
jeg en 2 timers hård træningstur på rulleski, 
hvorved glykogen(sukker)depoterne i de pågæl-
dende muskler - især i benene - blev mere eller 
mindre tømt. De næste tre dage, mandag, tirsdag 
og onsdag, trænede jeg normalt. Og kosten be-
stod her af fedt- og proteinstoffer (ingen sukker). 
Jeg spiste meget smør, æg, kød, leverpostej, ma-
krelsalat, torskerogn, fisk og fjerkræ. De næste 
tre dage, torsdag, fredag og lørdag, var det kul-
hydratrig kost, der stod på menuen. Jeg spiste 
meget brød, cornflakes, marmelade, honning, 
kartofler, pasta, frugt og lakridskonfekt. På fær-
gen købte jeg slik, chokolade og lakridskonfekt, 
som jeg gik og gnaskede i mig! 
Denne fremgangsmåde ville kunne tredoble gly-
kogendepoterne, påstod Per Aasmul. 
Senere – i 1980’erne – fandt man ved forsøg ud 
af, at det var tilstrækkeligt blot at øge glyko-
genindholdet i musklerne ved at spise godt med 
pasta de sidste par dage - og naturligvis lakrids-
konfekt! 
 
Nu går det snart løs! 
Søndag den 5. marts 1978 kører den jyske bus kl. 
05.00 til startstedet i Berga. Vi har overnattet i en 
gymnastiksal  på en skole mellem Mora og Sälen, 
men det blev kun til ca. 4 timers søvn, for allere-
de kl. 03.30 bliver vi vækket. Så gælder det om at 
pakke sine ting og spise morgenmad, - med en 
stor portion havregryn som balast. Skiene er 
grundpræpareret og smurt med morgendagens 
smøring (forhåbentlig) aftenen før. 
Det er stadig meget mørkt, da vi kl. 05.30 når til 
bestemmelsesstedet, den store mark i Berga, hvor 
starten finder sted. Biler, busser, mennesker 
overalt. Nu skal jeg hen til mit startsted, led 10, 
for det åbner kl. 06.00, og det gælder om at få en 
gunstig startposition langt fremme i leddet. Køen 
er allerede lang, det er koldt, minus 8 grader, men 
der er lækker musik, og der er tændt flammende 
bål overalt. Svenskerne forstår det!      
Jeg finder et godt startsted og planter ski og stave 
som en pyramide (det gælder om at kunne finde 
dem igen), akkurat som vi gjorde i militæret! Nu 
tilbage til bussen for ”at lade op”. 
Starten skal gå kl. 08.00. Da vi forlader bussen en 
halv time før, ønsker vi hinanden ”god tur” m.m. 
På vej til starten fornemmer jeg lidt kaos. Mange 
løber forvirret omkring, mange står i kø ved toi-
letterne, og det får mig også til at gå ud i siden og 
lave en gul plet i sneen. Da jeg kommer ind i led 
10, er opvarmningen med bøj og stræk allerede i 
gang. Den får jeg ikke med, for jeg har desværre 
lidt problemer med at finde mine ski og stave, - 

jeg skal også lige have afleveret min sæk med 
skiftetøj. Nu er der godt nok lidt nerver på dren-
gen! Fem minutter tilbage, og jeg sikrer mig, at 
alt er på plads: Hat og briller, væskeflaske, cho-
kolade, ekstra smøring, herunder klister inderst 
på kroppen, sidder som det skal, og ikke mindst 
mit startnummer, nr. 10.814. Det fortæller bare, 
at jeg er ”blåbær”, og at jeg starter helt bagerst i 
led 10. 
 
”I fäders spår för framtids segrar” 
Et kæmpebrøl fra de ca. 11.000 startende Vasa-
loppere sætter løbet i gang. Jeg glider nu fremad 
med dobbelt stavtag de næste minutter. Skråt 
foran mig falder en løber, flere følger efter, lidt 
efter lidt bliver han trykket ned i sneen. Forhå-
bentlig finder de ham til foråret, når sneen er 
smeltet! Vi er på vej hen mod ”tragten”, hvor en 
stejl bakke med ganske få spor sætter tempoet 
helt ned, så man går meget langsomt skulder ved 
skulder, ski ved ski og stav ved stav. Det kan 
ikke undgås, at man træder på hinandens ski og 
stave. Flere steder kan man rekvirere nye stave. 
Det tager ca. 1 time for de første 5 km. Tids-
spilde!   
Mångsbodarne (23,2 km) er den første kon-
trolstation, dvs. at man skal være der indenfor et 
bestemt tidspunkt. Jeg har ca. 30 min. til rådig-
hed, så jeg går lidt rundt og beslutter mig til at 
smøre noget andet på, da jeg har problemer med 
fæstet. På et termometer ser jeg, at der nu er 0 
grader, det er nok derfor. Der er tændt flere bål, 
og over dem hænger gryder med rødt klister i!! 
Jeg får stukket en pensel i hånden, og nu på med 
den røde klister. Det virker lidt primitivt, men 
bare det hjælper.  
Og det gav jo også lidt hygge og varme. Mellem 
Risberg (33,4 km) og Evertsberg (45,5 km) er det 
begyndt at småregne. Den røde klister fungerer 
og fæstet er o.k., men sporene er mere eller min-
dre ødelagte, dels af regnen, og dels af de flere 
tusinde løbere foran mig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Væskedepot i Oxberg 1978 
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Her halvvejs i løbet møder jeg Thomas Sieg fra 
Viborg, den gamle Vasa-veteran, der er stoppet 
op, fordi han har kramper i benene. Jeg spiller 
klog mand og giver ham lidt massage.   
 
Næste station er Oxberg (59,0 km). Også her får 
jeg drukket flere glas blåbærsaft. Jeg kigger på 
klokken, nu har jeg en hel time til at gøre med, 
før ”fejeholdet” kommer og lukker! Det småreg-
ner stadig, og det fugtige vejr er skyld i, at min 
forede vindjakke og mine skibukser bliver ekstra 
tunge. Men selv om jeg er godt træt i hele krop-
pen, er jeg ikke decideret udmattet. Det er nok 
sukkerkuren, der virker efter hensigten. Take it 
easy, og se at komme hjem, tænker jeg højt. 
Ved Hökberg (68,2 km) er det allerede ved at 
være skumring, solen er gået ned. Nu tror jeg på, 
at jeg gennemfører, derfor smører jeg for sidste 
gang lidt ekstra klister på (mit eget). Jeg lægger 
mærke til en holdende bus. Flere løbere stiger på, 
de har åbenbart givet op, - det stimulerer og giver 
mig nye kræfter. Hvor egoistisk tænkt!  
Sidste kontrol før målet er Eldris (78,1 km). Jeg 
får nu lidt kaffe og bouillon i stedet for blåbær-
suppe.  Det kvikker sørme! Nu er det buldrende 
mørkt, men de sidste kilometre er sporet omgivet 
af blafrende fakler. Jeg kommer i snak med 
smågrupper af løbere, vi er helt euforiske og pjat-
ter lidt, nye kræfter bærer os frem. Jeg skimter 
klokketårnet i Mora. Den lille bakke før Zornmu-
seet skal lige overvindes, så er det rundt og ind på 
hovedgaden. På begge sider står stadig mange 
tilskuere her ved aftentide og hepper og klapper. 
Det er flot! 100 m igen, lige tid til en stilfuld 
slutspurt. ”I fäders spår för framtids segrar” står 
der over målet. Jeg gennemførte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet i Mora 
 
I målet får jeg en medalje om halsen af en sød 
dalpige. Jeg har svært ved at få skiene af, men en 
venlig sjæl hjælper mig. Og på vaklende ben, 

som om jeg har gjort i bukserne, vakler jeg videre 
hen til pladsen med min sæk. Og bagefter til 
gymnastiksalen med bad og omklædning. Jeg 
bliver meget skuffet, for der er kun koldt vand 
tilbage! Efter lang, lang tid har jeg fået tøjet på, 
så over for at spise. Nu går det bedre. Man er ved 
at live op igen. Jeg finder snart de jyske deltage-
re, og snakken går. Det vigtigste: hvordan gik 
det? Vi gennemførte alle. Herligt! 
 

 
 
De jyske deltagere 1978 ( i parentes tider og pla-
cering i løbet): 
 
Preben Munk Eriksen, Viborg (8.41.49, nr. 5274) 
Jørgen Klemmensen, Brande   (8.53.43, nr. 5667) 
Poul Thrane, Viborg                (8.57.15, nr. 5818) 
Poul Christensen, Brande        (9.55.58, nr. 7561) 
Ib Knudsen, Viborg                (10.31.37, nr. 8318) 
Andreas Gydesen, Brande     (10.47.39, nr. 8677) 
Thomas Sieg, Viborg              (10.53.27, nr. 8692) 
 
Dette var mit første Vasaløb. Der skulle gå hele 
20 år, før jeg igen i 1998 stillede til start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billedet viser klubbens første VASA-løbsdeltagere 
1974: 
Nævnt  fra venstre: 
Anders Kohl, Michael Mortensen, Karsten Scott Han-
sen og Thorkild Bo Nielsen 
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LIDT STATISTIK OVER VASALØB 
 
 
Af Andreas Gydesen 
 
De første løbere fra BRANDE SKIKLUB deltog 
i et Vasaløb i 1974. Det var Thorkild Bo Nielsen, 
Karsten Scott Hansen, Michael Mortensen og 
Anders Kohl. Anders Kohl udgik, men da jeg 
ringede til ham på Bornholm for at få nogle op-
lysninger og billeder, kunne han oplyse, at han 
stiller op næste år og forsøger sammen med søn-
nen! Vi ønsker held og lykke! 
Her en oversigt over løbere fra Brande Skiklub 
med gennemførte løb (i parentes årstal): 
 

Michael Mortensen, 1 løb (1974) 
Jørgen Klemmensen, 1 løb (1978) 

Poul Christensen, 1 løb (1978) 
Carl Henrik Berg, 1 løb (1979) 

Thorkild Bo Nielsen, 2 løb (1974, 1976) 
Jens Ole Krogh, 2 løb (2003, 2004) 

Karsten Scott Hansen, 3 løb (1974, 1976, 1989) 
Poul Eriksen, 3 løb (2000, 2001, 2002) 

Andreas Gydesen, 6 løb, (1978, 1998, 1999, 
2002, 2003, 2005). 

 
Foruden disse løb har medlemmer fra BRANDE 
SKIKLUB deltaget i flere andre løb, f.eks. Hol-
menkoll-marchen, Birkebeiner-rennet og Sesilå-
mi-løbet. Men dem har jeg ikke registreret. Dog 
løb æresmedlem Thomas Sieg i alt 5 Vasa-løb 
som medlem af Viborg Skiklub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den erfarne Andreas hjæl-
per nybegynderen  Jens 
Ole, der deltager for første 
gang i 2003. 
 
 

 
 

 
                                          Jens Ole Krogh ved starten 2003 
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RULLESKILØB – ET GODT ALTERNATIV 
 
 
Lidt historisk gennemgang af Andreas Gydesen 
 

 
Danmarks første rulleskikonkurrence blev offi-
cielt arrangeret af Odense Skiklub ved Langesø i 
1958. 
 
Billedet viser denne premiere. Der er åbenbart 
kun 4 deltagere, og i spidsen af feltet ligger nr. 7 
Lars Chemnitz. Han var dansk mester i både al-
pin og langrend, og senere blev han grønlandsk 
toppolitiker. Rulleskiene dengang var designet og 
fremstillet af en tidligere cykelrytter og ”ildsjæl” 
i Odense Skiklub, Viggo ”Stål” Hansen. Skiene 
havde spærrer, dvs. kunne låse ved tryk i bagud-
gående retning (ved fraspark), og de kunne 
knække på bagskien, således at diagonalgang var 
mulig. Forskellige stavtag blev brugt, skøjtestilen 
var endnu ikke opfundet. Skiene var forsynet 
med store gummihjul, som kunne pumpes, og en 
bremseanordning, der kunne udløses ved et træk i 
snore, fastgjort til bæltet. 
Kristian har et par, som han har brugt til træning, 
ikke til konkurrence, fordi de var temmelig van-
skelige at håndtere!  Derfor anskaffede han sig 
senere et par svenske JOFA-rulleski med 5 hjul, 
dvs. 2 baghjul + 2 forhjul, samt et lille hjul for-
rest til at styre skien ved fremføring under diago-
nalgang. Der var spærre på forhjulene.   
Den tunge og brede JOFA-ski blev ca. 1980 af-
løst af den meget lange norske FORMO-ski med 
2 baghjul og et forhjul. Senere kom de svenske 
modeller Svensk Skidan og Swed Ski med kun ét 
forhjul og ét baghjul. Rulleskiene blev nu kortere 
og kortere, men stadig med spærre til klassisk 
brug. Da skøjteteknikken kommer ind i billedet, 
bliver de tilsvarende skøjterulleski endnu kortere, 
med større, smallere og hårdere hjul - og nu selv-
følgelig uden spærre, de såkaldte SPEED-ski. 
Der er nu virkelig fart på! 
 
 

 
 
 
 
Mødet med rulleski 
Mit første møde med BRANDE SKIKLUB skete 
netop i forbindelse med rulleski. Det var i 1976, 
hvor jeg ringede til formanden om evt. medlems-
skab. Han fortalte mig, at jeg kunne møde op i 
Viborg i starten af oktober til en træningssamling 
– med bl.a. rulleski.  
Forinden havde jeg ringet til Troels Troelsen, 
som jeg kendte fra atletikken, for at spørge ham 
til råds om en langrendsklub. ”Brande skiklub, - 
og den er god”, svarede han. Ærlig talt, så syntes 
jeg, at det lød ligesom ”Vorbasse Krigshavn”! 
Nå, men jeg mødte op i Viborg og traf her for-
manden, som bød mig velkommen. Han lød lige-
så energisk som i telefonen, - og så kendte han 
alle, og alle kendte ham. 
Kurset drejede sig om teori, dvs. foredrag om 
træningslære, fysiologi og ernæring ved Per 
Aasmul, K.S. og praksis, dvs. træning på rulleski 
ved samme Per og Hans Arleth, begge K.S. Da 
jeg ikke ejede et par rulleski, tog Per mig med 
hen til sin bil, lukkede bagklappen op, og der lå 
hele K.S.’s beholdning af JOFA-rulleski! 
Jeg havde selv medbragt et par almindelige stave, 
men de var ikke spidse nok, så da weekenden 
sluttede med et 10 km rulleskiløb, var jeg på den. 

 
Andreas på Kristians gamle rulleski – der mangler  luft i ringene 
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Kristians gamle JOFA-rulleski, maj 2000 
 
Jeg blev nok den sidste i feltet og måtte løbe med 
den ene stav ude i rabatten for at få ”bid”. For-
uden Kristian deltog Jørgen Klemmensen og Poul 
Christensen fra klubben, og de slog mig med 
mange minutter.  
Men min interesse for denne træningsform var nu 
vakt. Det blev til rigtig mange timer på ruller på 
cykelstier og veje omkring Haderslev, frem mod 
min VASA-debut i 1978, og især gennem 
80’erne. 
Jeg ved, at Rudolf også løb en hel del på rulleski, 
efter at han meldte sig ind i klubben i 1980. 
 
Barmarkssamlinger i Ejstrupholm 
Jyllandskredsen – og senere Nordkredsen – af-
holdt hvert år i efteråret de såkaldte trænings-
samlinger. I årene 1984, 1985, 1986 og 1987 var 
det Brande Skiklubs tur til at være arrangør af 
disse samlinger, der efterhånden fik navnet bar-
markssamlinger. De foregik i Ejstrupholm på 
Midtjysk Ungdomsskole. Det var så heldigt, at 
forstanderen Lars Møller Rasmussen var meget 
skiinteresseret – og medlem af Brande Skiklub. 
Og Kristian Østergaard var pedel på skolen, så 
det kunne ikke være bedre! Skolen har ideelle 
forhold, et nyt stadion med kunststofbaner til 
atletik (og rulleski!), desuden hal og gymnastik-
sale til forskellige aktiviteter samt svømmehal – 
til afslapning. 
 
Programmet i løbet af week-enden var f.eks.: 
 
Lørdag: 

• Teori om træning og videofilm (skiløb). 
• Udendørs træning: skigang, rulleskitræ-

ning/-instruktion, løbetræning, stræk-
øvelser. 

• Svømning, frit (afslapning). 
• Video af og kommentar til dagens rul-

leskitræning. 
 
 

Søndag: 
• Rulleskiøvelser efter fejlretning af video-

optagelser (lørdag aften). 
• Skigymnastik. 
• Afslutning: Rulleskikonkurrence, 10 eller 

15 km udenfor Ejstrupholm. 
 
Disse samlinger var populære, men døde hen i 
løbet af 90’erne. Det samme kunne man sige om 
rulleskiløbene. Op igennem 80’erne og et stykke 
op i 90’erne blev der afviklet flere rulleski-
konkurrencer i landet. Og danske rulleskiløbere 
markerede sig stærkt internationalt, hvor det blev 
til adskillige sejre og mesterskaber. Men pludse-
lig stagnerede det. 
Måske har rulleskøjterne - som et modefænomen 
- overhalet  rulleskiene indenom? Jeg ved det 
ikke. I hvert fald  er det svært at begå sig på lang-
rendsski, når man ikke supplerer sin træning med 
rulleski – især forud for et VASA-løb. 
Der er her skabt en træningsmulighed og et be-
vægelsesmønster, som ligger tæt op af det færdi-
ge skiløb.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thorkild Bo Nielsen træner til VASA-løb 1974 
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BRANDE SKIKLUB ARRANGØR AF DM I 
RULLESKI 
 
Lørdag den 3. okt. 1992 var flere af Brande 
Skiklubs medlemmer i funktion. Det var dagen, 
hvor vi havde fået overdraget DM i rulleski. Vej-
le Amts Folkeblad skrev om mesterskaberne: 
 
Skiløb i Uhre på lørdag  af Erling Junker Holst 
Det lyder som en vittighed, men det er sandt: Der 
er skiløb i Uhre på søndag. 
Det er BRANDE SKIKLUB, der har fået over-
draget at arrangere de uofficielle danmarks-
mesterskaber i rulleskiløb på langdistance. 
Rulleski-mesterskaberne har været holdt i om-
kring 15 år. Mesterskaberne afvikles efter cup-
systemet. Der er seks afdelinger, nemlig fem 
korte løb og ét langdistanceløb. Løbet i Uhre er 
femte afdeling. Den sidste afdeling holdes i 
Odense lørdag den 24. oktober. Skiklubbens for-
mand, Kristian Østergaard, oplyser, at det er de  
 
 

 
lange distancer, der løbes i Uhre. Den korteste 
distance er på 6,1 kilometer – den længste på 
48,8 kilometer. 
Der er tilmeldt 38 løbere fra klubber i hele Dan-
mark. Der løbes i 20 klasser. Reglerne er sådan, 
at der skal være mindst to deltagere i en klasse, 
før der kan kåres en mester. Ingen bliver dan-
marksmester uden at løbe sig til det. 
Der er start fra Uhre Skole, og herfra går løbet af 
en 6,1 kilometer lang rute på vejene omkring 
Uhre. Ruten skal gennemføres én til otte gange, 
alt efter alder, køn og klasse.  
Af de 38 tilmeldte er flere på det danske lands-
hold i rigtigt skiløb, oplyser Kristian Østergaard. 
Der er ingen deltagere fra Brande. Det er blevet 
mere og mere almindeligt, at skiløberne uden for 
snesæsonen holder sig i form ved at løbe på rul-
leski (Vejle Amts Folkeblad). 
 

 
Efter rulleskiløbene skrev avisen følgende: 
46 kæmpede om DM i rulleski-løb ved Brande 
Der var fuld fart over feltet, da Brande Skiklub lørdag var vært ved det uofficielle DM i rulleski i Uh-
re. 46 deltog og tog turen fra Uhre Skole og rundt i omegnen. Nogle tog endda flere ture, og længste 
rulleski-løb var på 48,8 kilometer. Formanden for Brande Skiklub, Kristian Østergaard, oplyser, at 
mesterskabet forløb godt, og at problemer med en printer til tidtagning hurtigt blev løst. Der var ingen 
rulleski-løbere fra Brande med ved det uofficielle DM.  
 
 
  

Her er deltagerne i DM-konkurrencen netop sendt af sted (Foto: Benny Nielsen). 
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IDRÆT 2000 – EN DAG I BRANDE 
 
PR for idrætten i Brande Kommune 
 
 
 
 

  
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blandt mange andre sportsgrene havde vi 
vores egen stand, hvor vi præsenterede 
BRANDE SKIKLUB. Der var video, pla- 
kater og en udstilling af ski gennem tider-
ne. På ny asfalt bagved demonstrerede 
Andreas og Jens Ole rulleski, såvel skøjte- 
som klassisk stil. 
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SKIINSTRUKTØR – 
OG HVAD DER KOM UD AF DET …          af Grethe Østergaard
 
 
Dansk Skiforbund udbød i 1979 det første kursus 
for kommende skiinstruktører. Tilbuddet var, at 
vi kunne få en norsk skiinstruktør-uddannelse 
med norske undervisere, da der på dette tids-
punkt ikke var danskere, der kunne undervise.  
Dansk Skiforbund ville have sine egne skiin-
struktører, så man ikke længere skulle trække på 
norske instruktører til træningssamlingerne og 
diverse klubture. Man havde vel også set vig-
tigheden af, at hvis langrend ikke skulle udkon-
kurreres af alpin, skulle man tilbyde undervis-
ning på træningsturene. Især dem, som gerne 
ville løbe konkurrence, skulle føle de blev bedre 
på en træningstur.  Men det handlede også om, at 
motionsløbere skulle få mere udbytte af en årlig 
skitur. Instruktøruddannelsen foregik i december 
1979 i Espedalen i Norge. Kurset varede en uge, 
og der var 18 deltagere. Vi skulle selvfølgelige 
lære en masse om skiteknik og om, hvordan man 
lærte den fra sig. Vi skulle vise, at vi teknisk 
kunne de forskellige teknikker. Desforuden lærte 
vi en masse anatomi, fysiologi, psykologi, træ-
ningsmetoder og træningspædagogik, og det hele 
foregik på norsk. 
BRANDE SKIKLUB sendte Andreas Gydesen 
og mig af sted. Det var vist godt, jeg ikke præcis 
vidste hvad jeg gik ind til, for så havde jeg nok 
ikke meldt mig. Heldigvis havde jeg året forin-
den været på Idrætshøjskole og lært noget af det 
teoretiske stof. Hele tiden fik vi at vide, at vi 
bare skulle se at lære stoffet, for der var en eksa-
men, og vi blev bedømt på samme måde som 
nordmændene. Der var ingen kære mor, bare for-
di man var dansker. Vi klarede den - og jeg var 
meget lykkelig for det - da det ikke var alle der 
bestod. Der var 5 af os, der dumpede. Resten 
blev skiinstruktører på trin 2, såkaldt  B – in-
struktør. 
De efterfølgende år var jeg med som instruktør 
ved forskellige træningssamlinger i Norge på 
klubture, sammen med Jysk Skiforbund, og et 
par gange var jeg med Idrætshøjskolen i Århus 
på deres årlige skitur. Jeg fik ikke løn, men ture-
ne betalt. Det gav mig mange gode ture til Nor-
ge. Det var også stort at kunne få lov til at træne 
forhåbentlig kommende stjerner. 
I mange år, ja vel omkring 15 år, brugte jeg ikke 
min instruktørerfaring til andet end sammen med 
familien eller venner på nogle få skiture.  
I 1998 stiftede jeg via mit arbejde kendskab til 
foreningen ”Vinterlege for Udviklingshæmme-
de”, der arrangerer vinterferie i Norge for danske  

 
 
udviklingshæmmede. Jeg har siden 1999 siddet 
med i bestyrelsen og været medarrangør og sør-
get for, at ca. 500 udviklingshæmmede og deres 
hjælpere kan holde ferie sammen med ligestille-
de. 
Ved dette årlige arrangement, som forløber over 
to uger, bruger jeg min instruktøruddannelse og 
træner udviklingshæmmede på alle niveauer. 
Vinterlege for udviklingshæmmede har i 5 år 
haft et samarbejde med Dansk Handicap Idræts-
forbund (DHIF). DHIF har været med på sidelin-
jen ved Vinterlegene og udtaget skiløbere i både 
alpin og langrend. Det har været spændende at 
træne de ivrige konkurrenceløbere. De har også 
noget at løbe for. I år blev der afholdt Winter 
World Games i Nagarno, Japan (OL for udvik-
lingshæmmede). Jeg fik tilbud om at være hol-
dets langrendstræner, men kunne desværre ikke 
være med på holdet p.g.a. mit arbejde.  Ærgerligt 
nok, da det jo kunne være rigtig spændende at 
være med til sådan et arrangement. Men jeg vil 
fortsat være med til at videreføre samarbejdet 
med DHIF og derigennem træne udviklings-
hæmmede, der deltager i Vinterlegene. 
Andreas har også gjort brug af sin instruktørud-
dannelse. Han fortæller, at han flere gange har 
undervist på klubbens norgesture, såvel begyn-
dere som viderekommende, endvidere et par 
gange for Jyllandskredsen og Sydkredsen , når 
de var i Norge. For Dansk Skiforbund en enkelt 
gang på gletsjeren Ramsau i Østrig! Endelig i sit 
arbejde som idrætslærer på seminariet i Haders-
lev på skiture i Norden. 
I 1985 tog han en videregående skiuddannelse i 
Nordmarka, Oslo, hvor han blev langrendsin-
struktør på trin 3, såkaldt C – instruktør. 

 

 
.Grethe (t.h.) instruerer en handicappet skiløber med  stativ 
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DEN ÆGTE LANGRENDER 
 
 
 

 
Lise Nørgaard, 88 år, billede fra interview i Billed-
bladet 
 
Lise Nørgaard fortalte  for tyve år siden om et liv 
som langrender og kærligheden til denne norske 
vintersport, man kan fortsætte med hele livet. 
 
De ægte langrendere er et broderskab, der drages 
mod Norge, akkurat som lemminger drages mod 
havet. De farer ikke fra det ene skisportsland til 
det andet for at afprøve fremmede terræner, de 
går ikke efter, hvor der er smart lige i øjeblikket. 
Som regel har den ægte langrender trådt sine 
barneski i Norge, og det bliver aldrig det samme 
at gå på ski noget andet sted. 
Somme tider sker det dog, at en ægte dansk 
langrender forsøger lykken på andre landes løj-
per, men det sker sjældent mere end én gang. 
Afstikkeren har dog ikke været forgæves. Den 
ægte langrender, der af vanvare har været uden-
for de norske spor, kan siden – i de norske vinter-
aftener – gysende berette om sorg og savn til 
andre ægte langrendere. Broderskabet mangler 
aldrig konversationsemner, når det, hjemkom-
met til hytte, fjeldstue eller hotel ved mørkets 
frembrud må vente en aften og en nat på, at en ny 
langrendsdag oprinder. Medlemmerne taler om  
 

 
 
 
langrend. Det er endnu en grund til, at lang-
rendere foretrækker Norge. Her bor nordmæn-
dene, og de kan også alle mestre en ordentlig 
samtale om langrend. 
Ægte langrendere giver deres børn langrendsski 
på benene, så snart ungerne kan stå op ved egen 
hjælp. Så haler de dem med i løjperne år efter år 
og får siden et chok, når børnene i teen-age-
alderen fortæller dem, at de hellere vil gå i Inge-
mar Stenmarks skispor. Når afkommet ca. ti år 
efter igen sælger slalomskiene og vender tilbage 
til langrends-løjpen, ånder forældrene lettet op. 
Ægte langrendere synes nemlig, der er noget 
pinligt ved de skisportsudøvere, der lader sig hive 
til vejrs af et skitræk for derefter at fræse nedad 
bakken. De ser på alpine skiløbere, som sejl-
sportsfolk ser på udøvere af motorbåds-sporten. 
Ned ad næsen! 
 
En smal sag 
Mange af de ægte langrenderes historier handler 
af samme grund om, hvordan de ude i løjperne 
har mødt skiløbere, der troede, det var en smal 
sag at dyrke langrend, når de hidtil havde lært at 
stå slalom. Det vækker stor moro, når det beret-
tes, hvordan disse outsidere har tungen ud af 
halsen bare af at forcere den mindste bakke ved 
egen kraft, eller hvordan de sågar kan findes lig-
gende i løjpen og bede om at få lov til at dø frem 
for at okse videre. 
Passerer en ægte langrender en af de norske øvel-
sesbakker, hvor der – på grund af sædernes for-
fald – undervises i slalom for lysthavende ung-
dom, lader de enten, som om de ikke bemærker 
alle de børn og unge, der ligger og trimler i dyre 
domme og aldrig bliver til nogen Ingemar Sten-
mark. Eller også gør de sig lige den fornøjelse at 
stå ned mellem alle pindene på deres langrends-
ski – uden at vælte. 
 
Morgenmøde i skistalden 
På et hvilket som helst højfjeldshotel er det let at 
skelne medlemmerne af de ægte langrenderes 
broderskab fra dem, der bare er taget på vinter-
ferie for at stå langrend mellem måltiderne. Mens 
de sidste stormer direkte ind til morgenbordet, 
styrer de ægte langrendere over i skistalden. Som 
rytteren starter dagen med at tilse sin hest, be-
søger den ægte langrender sine ski for at klargøre 
dem til dagens glæder. Her i skistalden spindes 
der lige så mange ender som på et hjem for gamle 
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søulke. Diskussionen drejer sig om det grej, der 
bruges til langrend, om tjærebrænding og smørel-
ser samt om, hvad der kan ske en langrender ude 
på løjpen. Ægte langrendere studerer hinandens 
udstyr og dvæler i minderne om de ski, de har 
besiddet siden de kom op at stå på brædderne.  
Ægte langrendere er ikke meget for at skifte de-
res grej. Ingen ægte langrender med respekt for 
sig selv vil se ud som han eller hun lige har købt 
sit tøj, og de betragter skiene som gamle venner, 
hvortil der knytter sig en kæde af interessante 
tildragelser i uendelige løjper. Skal skiene kas-
seres, fordi de er blevet helt håbløse, for slidte 
eller for gammeldags, har den ægte langrender 
det nærmest som jægeren, der må skyde sin gam-
le hund. 
Først når den ægte langrender har overstået mor-
genmødet blandt ligesindede i skistalden og skie-
ne er lige til at bestige, kan han eller hun begive 
sig ind i spisesalen for at kaste sig over det 
splendide norske morgenbord med havregrød og 
cornflakes, flere slags mælkeprodukter, som vi 
ikke har mage til i Danmark, sild, pølse og lever-
postej, æg, kaffe, te, hjemmebagt morgenbrød og 
utallige marmelader. De ægte langrendere stude-
rer løjpekortet, mens de gumler, for at tilrette-
lægge dagens tur. Samtidig udveksler de uaflade-
lig bemærkninger om vejrmeldingen med ægte 
langrendere. 
 
Flade madder i sne og sol 
De ægte langrendere medbringer også termo-
kander, der skal fyldes med te, kaffe eller kakao, 
og sikrer sig madpapir, så de kan smøre sig en 
nisterpakke til turen i fjeldet. Ingen ægte 
langrender vender hjem til frokost, selv om det 
norske lunsjbord står og frister med allehånde 
koldt, varmt og smålunt. Så skal det i hvert fald 
enten være tøvejr eller orkan i fjeldet. Hvorimod 
de andre gæster, der bare er kommet for at for-
drive tiden med at stå lidt på ski, kommer farende 
tilbage og cirkler om bordet og taler om, at de 
andre er tossede. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imens sidder de ægte langrendere og æder deres 
flade, selvsmurte madder i solskinnet under en 
eller anden fjern bjergskråning, de deler appel-
siner, drikker kaffe eller te af plastickrus og spi-
ser Freia-chokolade og er fuldendt lykkelige. De 
vender først tilbage til udgangsbasen, når solen er 
ved at gå ned. 
Af samme grund går ægte langrendere ikke så 
meget op i hotellets komfort og forlystelses-
tilbud som de andre gæster. Den ægte langrender 
fortærer med naturlig appetit de tre norske mid-
dagsretter og forsikrer, at han eller hun aldrig har 
smagt noget bedre. Bagefter sidder de og taler om 
dagens bedrifter og om morgendagens planer. 
Eller udveksler historier om, hvor de ellers har 
trukket deres skispor i Norge og hvilke fordele 
det ene terræn har for det andet. 
 
Sporten i alle aldre 
De ægte langrendere sover godt, når de er kom-
met i seng. Når de vågner, går de lige hen til vin-
duet og stirrer forventningsfuldt ud over det hvi-
de landskab med de mange muligheder. Ægte 
langrendere står altid ved dagens begyndelse 
stille nogle minutter og elsker Norge uhæmmet 
og beder til at deres ben må kunne enes med ski-
ene mange sæsoner endnu. 
Ægte langrendere, der holder ved år efter år, kan 
blive meget gamle med deres sport. Til den fryd, 
der venter den ægte langrender den første vinter-
feriedag hører fornemmelsen af, at skiene stadig 
kan glide i et godt tempo. Nogle bliver endda 
bedre år for år til længe efter, at de har nået pen-
sionsalderen. Rutinen, rytmen og erfaringerne – 
det hjælper alt sammen. 
På det norske hotel, hvorfra jeg og mine skikam-
merater i fjor gik ud ad Rondanes vidunderlige 
løjper, var vore bordnaboer en norsk fjeldgubbe, 
der var højt oppe i firserne, og hans søn, der bare 
var en snothvalp midt i tresserne ligesom vi an-
dre. Den gamle herre kunne rende de fleste, også 
ægte langrendere, agten ud. 
For resten er det også sådan, at toget fra Køben-
havn til Oslo hver morgen i skisports-sæsonen 
vælter et betragteligt antal pensionister ud. De 
tager på skitur til Norge på deres mimrekort. 
Hvad med at springe på langrendsskiene, alle I 
ynkelige, der allerede lever i panisk skræk for at 
være gamle den dag, I når pensionsalderen? Kom 
til Norge, min far, så skal du bare se! 
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