AUSTLID / SKEIKAMPEN / NORGE
2004
Igen i år var vi med skiklubben på tur, og denne gang gik turen til Skeikampen i Norge.
Turen gik over Frederikshavn / Göteborg. I Göteborg blev bussen lavet om til sovebus. Området var et helt fantastisk sted til langrend med 220 km førsteklasses løjper
lige uden for døren. Der var både skov og højfjeld, fladt og kuperet, samt langt og
kort.
I Skei så vi en fjeldkirke bygget i 2001, og altertavlen i kirken var malet af vores
dronning Margrethe. Det var for os en stor oplevelse.
Turen hjem gik over Oslo med overnatning i kahytter (Vi savnede ikke sovebussen).
Til næste år går turen igen (forhåbentlig, RED.) til Skeikampen og vi kan varmt anbefale at tage med..
Med venlig
hilsen

Sidste år havde vi en lille idékonkurrence om, hvad vores lille blad
skulle hedde. Der var 8 forslag, og blandt dem blev vi på generalforsamlingen efter mødet enige om Diana Thalunds forslag :
”SKISMØREN”. Til lykke med det, og hun vandt jo så præmien
sponsoreret af Sportsmaster i Brande.

Britta og Jens

(Foto: JOK)

Billedet til venstre er taget ud af et hyttevindue i Austlid. Billedet til højre viser
Skeikampen. (Foto JOK)

Brande Skiklubs bestyrelse
Formand
Kristian P. Østergård
Hygildvej 22
7361 Ejstrupholm
7577 2462

Sekretær
Jette Mølsted
Ikastvej 44
7361 Ejstrupholm
7577 2819

Næstformand
Carsten Bennetsen
Annemonevej 6
8766 Nørre Snede
7577 5535

Redaktør og turarrangør
Jens Ole Krogh
Præstehaven 16 B II th
7400 Herning
9712 4642
jensole.krogh@fcikast.dk

Kasserer
Carl Henrik Berg
Uhrevej 20
7330 Brande
9718 7193

Deadline: Bladet har deadline d. 26. Sept. 2004.
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.

VASALØBET 2004

Tilmelding:
Først på sommeren 2003 blev tilmeldingen til næste års Vasaløb sendt. Det skulle så være
anden gang jeg skulle deltage i ”Utmatningen”.
Træning:
Hvad skulle gøres bedre denne gang? Ja, ganske kort: bedre træning. I år gik træningen mest
ud på at få løbet så mange km på rulleski som muligt. Jeg begyndte omkring 1. december,
men blev ofte drillet af vejret på grund af is på landevejen. Herudover var der selvfølgelig
den alm. løbetræning 1 gang om ugen, samt spinning.
Rejsen:
Dansk Skiforbund arrangerede turen, og konceptet fungerer ganske udmærket. Jeg blev samlet op af ”Jyllandsbussen” i Skanderborg i en moderne langturs-sovebus. I Sverige blev
bussen omdannet til sovebus. Vores destination var Limedfors Folkets hus, som ligger 28 km
fra starten i Berga by (Sälen). Her sov vi og her var der mulighed for selvhushold med købmandsbutik lige ved siden af.

Lørdag:
Efter ankomst, indkvartering, og lidt morgenmad kørte vi op til startområdet for at hente startnumre, få smøretips, samt købe os fattige i smøring og andet udstyr. Der var også tid til at tage
en lille tur i sporet eller bare fornemme stemningen med de mange forventningsfulde mennesker. Derefter tilbage til Folkets hus til indtagelse af store mængder pasta og sportsdrikke og til
sidst, men ikke mindst: Hvordan smører du dine ski til søndagens 90 km??
Smøring:
Med temperaturer under -20o og over +5o var det nærmest en umulig opgave. Alle smurte
voks på - vel vidende, at det skulle reguleres i løbet af dagen. Jeg og en finne tog chancen og
lagde klister på (Swix krystal KR50 3o/ -4o). Det var ganske udmærket - der var ingen bagglid.
(Rigtig mange måtte smøre om ude på sporet).
Starten:
03.30 vågnede de første ihærdige morgenfolk ,og i løbet af kort tid var alle lige pludselig færdige med mad, klargøring af udstyr og sad klar i bussen kl. 5 med afgang til starten. Ca. 06.30
stillede vi os i kø for at komme ind i startleddet. Det var koldt: -12o Præcis kl. 6 åbnedes leddene, og vi kunne løbe ind og sætte vore ski der, hvor man syntes var bedst. Tilbage til den varme bus og bare vente på selve startskuddet kl. 8.
Løbet:
Så er jeg pludselig i gang. Foran venter 90 km. Hvordan går det denne gang? Bliver forventningerne opfyldt? Skiene bidder sig fast i frasparket ,og der er rigtig pænt glid. Det tegner
godt. Efter et par km samles sporene i et blødt sving for derefter at dele sig uden om et hus
stigende op på fjeldet. Her viser det sig, at jeg ikke skulle have valgt højre side. Alt går i stå.
Jeg er jo en høflig mand, så jeg ville da passe på de andres ski og ikke mindst mine egne nye
Fisher. Efter rum tid er alle løbere i venstre side væk. Jeg ser mig febrilsk bagud, og her er jeg
næsten sidste mand.. Tilbage løb! Over i venstre side og opad fjeldet, indtil køen selvfølgelig
er der igen. Vente, vente, stage, stage, det går da fremad, men tiden går. Vejret er smukt, og nu
koger jeg, da jeg som sædvane har alt for meget tøj på. Husker at drikke masser af væske ved
stationerne. Nu kører det. Der er plads på sporet og måske kan der alligevel kappes en lille
time af tiden fra sidste gang. Men sådan skulle det ikke gå: Godt 35 km tilbage er sporet så
ødelagt, at der virkelig skal passes på i nedkørslerne. Her var sporet iset og meget ujævnt/
opkørt med mange styrt til følge. Jeg kommer pænt igennem uden styrt, føler mig ”næsten ikke
træt”, og synes, at det går rimeligt. Jeg kan godt se, at tiderne ved de sidste stationer ikke er
gode, jeg sætter en del tid til til sidst, men føler mig rent fysisk meget bedre tilpas end sidste
år. Tiden blev 9.57.18 - hele 1 min. 26 sek. hurtigere - ikke nogen særlig hurtig tid, men alligevel var jeg lidt stolt af mig selv.
Hjemturen:
Efter et dejligt varmt bad var der varm mad på skolen. Hyggesnak med andre deltagere og
derefter afgang ca. kl. 22 mod Göteborg. Over Kattegat med hurtigfærgen med et velfortjent
morgenbord. Hvornår kommer tilmeldingen til Vasaløbet 2005 ?
Jeg skal bare med igen...Oplevelsen kan ikke beskrives … Den skal opleves…
Jens Ole
PS. Poul Eriksen, som var vores anden deltager fra klubben, deltog for 4. gang. Han knækkede
desværre en skistav, fik nogle andre udleveret og kunne fortsætte. (Der står mange flinke mennesker langs sporet, der gerne hjælper). Senere i løbet styrtede Poul og turde ikke fortsætte.
Dette kan jo også ske i Vasaløbet og på hvilken som helst skitur. Poul er med igen næste år.

