Tilmelding og à conto-betaling på 500 kr senest fredag d.
26. september 2003.
•
•
•
•
•
•

Til Jens Ole Krogh
Præstehaven 16 B II th, 7400 Herning
tlf. 97124642
jensole.krogh@fcikast.dk
Betaling kan indsættes på konto: 7242-193100-6 (Jyske Bank). Ved be taling til banken giv da venligst Jens Ole besked om dette.
Skriv om der er nogle du gerne vil bo sammen med i hytten.

Øvrige oplysninger kan fås ved undertegnede eller prøv at se flg. sider på nettet:
•
•
•
•
•

Www.Austlid.com
Www.Skeikampen.com
Www.Skolerejse.dk/austlid
Www.skisport.dk/Norge/Skeikampen
Www.Austlid-fjellstue.no
Når du har tilmeldt dig, vil du sidst i november modtage flere oplysninger.
Betaling af restbeløbet af turen bliver midt i december.

Venlig hilsen BRANDE SKIKLUB
Jens Ole Krogh.

Ja, mange år er gået siden
klubbens skiblad indstillede
udgivelserne. Nu prøver vi
igen med et lille blad, der
først og fremmest vil beskrive vores aktiviteter, men også indeholde aktuelt stof fra
vores sport. Det ville også
være rart, hvis medlemmerne
havde noget på hjerte.

Bladet mangler et navn. Derfor
opfordrer vi dig til at indsende et
forslag til redaktøren. Vi vil da på
førstkommende generalforsamling
vælge vindernavnet.
PRÆMIE; Vinderen vil modtage
et gavekort på kr. 250 sponsoreret
af SPORTMASTER i Brande.

Hvordan lay-out’et skal være
vides ikke helt præcist.
Har du gode ideer modtages
de gerne til redaktøren.

Hovden 2003: Klubtur i fjeldet. (JOK)

Brande Skiklubs bestyrelse
Formand
Kristian P. Østergård
Hygildvej 22
7361 Ejstrupholm
7577 2462
Næstformand
Jette Mølsted
Ikastvej 44
7361 Ejstrupholm
7577 2819
Kasserer
Carl Henrik Berg
Uhrevej 20
7330 Brande
9718 7193

Sekretær
Jens Ole Krogh
Præstehaven 16 B II th
Gjellerup
7400 Herning
9712 4642
jensole.krogh@fcikast.dk
Rudolf Thalund
Monradsgade 20
7400 Herning
9722 2714
Deadline: Bladet har deadline d. 26 sept. 2003.
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh (Redaktør)

Fredag d. 6. februar - søndag d. 15. februar 2004.
Så er det atter tid til at tænke på skitur. Brande Skiklub inviterer på tur til et af
Norges bedste kombinationsområder, ca 220 km nord for Oslo nær Lillehammer.
Her finder I gode udfoldelsesmuligheder, hvad enten I vil løbe alpint eller langrend. Alpincentret er Norges 6. største og tilbyder alt fra bløde begynderbakker til
en hidsig pukkelpiste. Langrendsterrænet betegnes som det bedste Norge kan
tilbyde. Her er skov og højfjeld, fladt og kuperet, samt langt og kort.
Vi skal bo i Austlid Hytter (ca. 4 og 8 prs), som ligger i langrendsområdet. Der
kører gratis skibus de ca. 3,5 km der er til alpinanlæggene. Det er også her man
kan handle. Der er dog en lille kiosk på stedet, hvor brød og mælk kan bestilles til
næste dag.
Vi skal køre med ”De grå busser”, som vi plejer.
Rejseplan til Skeikampen:
• Fredag d. 6. februar: Afgang fra Herning med bus til Frederikshavn.
• Stena-line fra Frederikshavn til Göteborg.
• Bussen er nu lavet til sovebus. Resten af turen foregår i bus til Skeikampen / Austlid med ankomst ved middagstid lørdag d. 7. februar.
Hjemrejse:
• Lørdag d. 14. februar: Afgang fra Austlid med bus til Oslo.
• Stena-line fra Oslo til Frederikshavn.
• Efter en behagelig sejllads, hvor du overnatter i kahyt, fortsætter vi i bus
til Herning med ankomst ved middagstid søndag d. 15. februar.
Pris:
•
•
•
•

Hovden 2003: Flotte isskulpturer på torvet. (Foto: JOK )

Voksne: 2985 kr
Ungdom: 1485 kr ( 12—18 år)
Børn: 985 kr
Disse priser er maximumspriser. Jo flere vi deltager des billigere bliver
turen.

