
 
 
 

Jubilæumsfest 
i forbindelse med generalforsamling 

 

Søndag den 23. Oktober 2005. 
 
Du indbydes til et lille arrangement på restaurant Vestermølle ved 
Rørbæk Sø, hvor vi vil markere, at Brande Skiklub har eksisteret    
siden 1945, dvs. i 60 år.  
 
Program: 
• Kl. 14 bydes der på kaffe på restaurant Vestermølle. 
• Mulighed for en lille tur i den flotte natur. 
• Kl. 16.30 er der generalforsamling. 
• Kl. 18 er der festmiddag, hvor vi hygger os sammen for at    

markere jubilæet. Der vil være fremvisning af forskelligt 
materiale, billeder, video gennem tiderne. Der vises også en 
lille film lavet i anledning af jubilæet. 

• Vi regner med, at arrangementet varer til ca. kl. 20. 
 
Tilmelding til Carsten Bennetsen,  
Annemonevej 6, 8766 Nørre Snede, tlf. 75775535 / 22701114  
Carsten.Bennetsen@Bridgestone-eu.com   
 
senest søndag den 9. Oktober 2005. 
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         Maj 2005 

Malthe Bejder Rosenberg i Austlid 2005. 

Som så ofte før kom sneen til Danmark, mens Brande Skiklub var i Norge på den årlige klub-
tur-i år med 31 deltagere. En del af sneen blev liggende, og da der i begyndelsen af uge 8, kom 
en del snebyger drog vi, Astrid og undertegnede, på opdagelse og fandt hurtigt ud af, at golfba-
nen i Brande var rigtig god at løbe på. Vi løb onsdag, torsdag og fredag og fik efterhånden en 
rute på 2-3 km, og da Rudolf og Carl Henrik kom med lørdag, fik vi også trampet et spor. Søn-
dag fik vi tilslutning af Eva og Hans Johansen, Finn Bennetsen og Jens Jørgen Jensen. Vejret 
holdt og sneen blev liggende med et lag på 10-15 cm, så jeg fortsatte alene de næste 4 formid-
dage, men så var det også slut. 
En stor tak til Brande Golfklub som velvilligt stillede arealet til rådighed. 

/ Kristian 
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Næste generation er på vej. 



BESTYRELSEN 
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Kristian P. Østergård                    Formand 
Hygildvej 22 
7361 Ejstrupholm 
7577 2462 

Carsten Bennetsen                 Næstformand 
Annemonevej 6 
8766 Nørre Snede 
7577 5535 / 22701114 
Carsten.Bennetsen@bridgestone-eu.com 

Carl Henrik Berg                         Kasserer 
Uhrevej 20 
7330 Brande 
9718 7193 

Jette Mølsted                                 Sekretær 
Ikastvej 44 
7361 Ejstrupholm 
7577 2819 

Jens Ole Krogh        
Præstehaven 16 B II th 

7400 Herning                      Redaktør / turarrangør 
9712 4642 / 29292627 
jensolekrogh@mail.dk 

Deadline: Bladet har deadline d. 10. nov. 2005. 
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Hjemrejse: 
• Fredag d. 17 februar: Afgang kl. 15 med bus til Oslo. 
• Color-line fra Oslo til Hirtshals. 
• Efter en behagelig sejllads, hvor du overnatter i kahyt, fortsætter vi i bus til 

Herning med ankomst ved middagstid, lørdag d. 18. februar. 
 
Som noget nyt prøver vi denne gang at tilbyde nogle få af vores 
medlemmer at køre selv. Men det skal være helt klart, at Bran-
de Skiklub stadig arrangerer buskørsel for den store gruppe, 
der i undersøgelsen ønskede det.  
(Se side 6 og  læs i øvrigt om undersøgelsen side 12 til 15) 
 
Pris (som kan ændres afhængig af deltagerantal og fordelingen bus / kør selv): 
 
Bus: I prisen er indeholdt kørsel, færgebilletter, køjepladser og ophold. 
• Voksne: 2885 kr 
• Ungdom (12 –17 år): 1450 kr 
• Børn: 900 kr 
 
Kør selv: I prisen er indeholdt færgebilletter incl. bil, køjepladser og ophold. Den 
enkelte bil må selv betale brændstof og evt. leje af skibox. 
• 6600 kr for en bil (4 personer) 
 
Tilmelding og á conto-betaling på 500 kr senest fredag den 2. September 2005. 
 
• Jens Ole Krogh 
• Tlf. 97124642 eller 29292627 
• jensolekrogh@mail.dk 
• Betaling kan indsættes på klubbens konto: 7242-193100-6 
• Meddel venligst, hvem du vil bo sammen med, og om du/I ønsker lejlighed 

eller hytte. 
• Yderligere oplysninger fås ved mig eller på nettet: www.raulandskisenter.no 
• Hvis du vil køre selv, samler du selv deltagere til en bil. 
• Klubben opfordrer til at den enkelte deltager tegner en rejseforsikring. 
 

 
 
 

Venlig hilsen  BRANDE SKIKLUB   -    Jens Ole Krogh 
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Lørdag den 11. februar   -  lørdag den 18. februar 2006 
 

Rauland ligger kun 200 km fra Oslo, 239 km fra Kristansand og kun 180 km fra Larvik.  
 
Raund byder på meget: Der er 140 km langrend, heraf 70 km på fjeldet, og der er en 
lysløjpe på 8 km. Så er der hele tre skicentre at vælge i mellem. Rauland Skisenter 
byder på 13 km nedfarter fordelt på 10 pister i alle sværhedsgrader. Desuden er der her 
snowboardanlæg og terrænpark, hvor familiens vovehalse kan prøve kræfter med half-
pipe, bordercross osv. Rauland Alpinsenter byder på off piste med 4 nedfarter, hvoraf 
den længste er 2100 m. Vierli Skisenter og Vinterland byder nok på det sjoveste - 
uden ski. Her er Norges største kælkeanlæg, hvor børn og voksne kan få en helt fanta-
stisk oplevelse. Der er kælketræk, så du skal ikke slæbe kælken op igen. Der er også 
snowrafting, hvor en gummibåd trækkes efter en snescooter…. Ja, der er mange mu-
ligheder i Rauland. 
 
Vi skal bo på Rauland Høgfjellshotel og hytter, som ligger ved trægrænsen i 1000 
meters højde med flot udsigt over fjeldene. 
 
1. Der er nye hotellejligheder til 4 prs. der ligger i værelsesfløjen på hotellet. Her 

kombineret opholdsrum/køkken, 2 soverum. Køkkenet er med komfur/ovn, 
opvaskemaskine, køleskab med lille fryser. Tv, radio, bad med toilet og 
douche.  

2. Rauland Høgfjellshytter ligger ved hotellet. Type A (67 m2) har 4 soverum 
med plads til 7 personer, type B (80 m2) har 3 soverum med plads til 6 perso-
ner. Alle hytter har opholdsrum/køkken med pejs, tv og telefon. Der er kom-
fur/ovn og køleskab med lille fryser. Badeværelse med douche og toilet. 

 
Vi kan bruge faciliteterne på hotellet: Der er den gode atmosfære i de hyggelige salo-
ner og pejsestue. Indendørs swimmingpool, sauna, trimrum og solarium. Legerum for 
de mindre børn og aktivitetsrum med playstation 2, billiard, bordtennis m.m. 
 
 
Rejseplan til Rauland: 
• Lørdag d. 11. februar: Afgang kl. ca. 18 fra Herning med bus til Frederikshavn. 

• Color-line fra Frederikshavn til Larvik. 

• Bus fra Larvik til Rauland med ankomsttid middagstid søndag d. 12. februar. 
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Nye medlemmer. 
Velkommen til de mange nye medlemmer i Brande Skiklub. Vi håber, at vi 
kan være med til at give jer nogle gode ski-oplevelser. 
I har fået tilsendt de sidste 2 eksemplarer af ”Skismøren”, som er klubbladet. 
Alle nye medlemmer vil samtidig få udleveret Brande Skiklubs stofemblem. 
Til efteråret vil I få tilsendt et girokort til betaling af kontingent, og hvis I vil 
deltage i generalforsamlingen, bedes kontingentet være betalt inden. Kontin-
gentet gælder indtil næste generalforsamling. Når kontingentet er betalt, vil I 
4 gange om året modtage Dansk Skiforbunds blad ”���”, da I samtidig bli-
ver medlem af Dansk Skiforbund. 

Bestyrelsen 

 
INDLÆG                                          SIDE 
 
Formanden har ordet                               
Bestyrelsen      
Velkommen til nye medlemmer 
Vinterferie i uge 3 
Fællesturen ved Skeikampen 
Skiferien i uge 7 
Løjper i Brande og Jelling 
Nyt tiltag vedr. turen 
De bedste langrendsområder 
Billeder fra turen i uge 7 
Medlemsliste 
Spørgeskema fra sidste tur      
Kommentarer til skemaet 
Flere kommentarer 
Kommentar og konklusion 
Vasa løbet 2005 
Indbydelse til turen 2006 
Jubilæumsfest 
Generalforsamling 
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20 
 

Kristian Østergaard 
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Ja, det var ikke en skrivefejl, vi var også på skiferie i uge 3. Vi tog også i år på en 
familietur tidligere på sæsonen. To børn og seks voksne i to biler. (Det er mere af-
slappende at køre i bus, man behøver ikke tænke på snekæder og lignende). 
I år gik turen til Rauland. Vi boede i en stor dejlig luxushytte med tre badeværelser, 
sauna og opvaskemaskine. Skiløjper umiddelbart uden for og skilifte til vores børne-
børn, men vi er nu også glade for, at de også vil ud på langrend endnu. Vejret og sne-
en var bare perfekt og løjperne blev tit kørt op. Det er et sted, som vi kan anbefale til 
uge 7. 
 
Nanny og Rudolf 

side 4 

�� ������ ���	�� ���	��	����������	

Et brøl fra de knap 20.000 deltagere sætter løbet i gang. Jeg forsøger hurtigt at kom-
me ind i ”rytmen” med en slags dobbelt stavtag. Lige til højre for mig falder en løber  
og forårsager en stak indfiltrede personer. Godt det ikke er i min bane, tænker jeg 
egoistisk. 
Efter ca. én kilometer starter en stejl bakke med ganske få baner, dvs. at man nu står 
skulder ved skulder, ski ved ski og stav ved stav, noget af et ragnarok. Man kommer 
meget, meget langsomt fremad, og det kan slet ikke undgås, at man træder på hinan-
dens ski og stave. Flere steder tilbydes der også stave. Det går nu opad i et meget 
langsomt tempo, og jeg er lidt over en time om de første 5 km. Tanker går gennem 
mit hoved: Jeg forstår ikke, hvorfor de svenske arrangører ikke kan sende de forskel-
lige led af sted med 2-3 minutters interval, som de gør i det norske Birkebeiner-løb? 
Dette er jo rent spild af tid! 
Da jeg kommer til Mångsbodarne (ved 24 km), tænker jeg tilbage til 1978, da jeg 
smurte rød klister på skiene med en pensel. Ak ja!  
Min smøring passer fint, solen skinner, og det bliver varmere. Risberg (35 km) og 
Evertsberg (48 km) passeres, og hvis jeg kan holde farten og kræfterne, regner jeg 
med at gå distancen på ca. 8 timer! Jeg er inde i en god rytme og skifter mellem dia-
gonalgang og dobbelt stavtag. Meget af min tid går med at studere og iagttage andre 
løbere, især deres forskellige stilarter. Pludselig drøner et par unge fyre forbi med 
deres kraftige dobbelte stavtag. Det flade terræn indbyder jo også til denne teknik, så 
jeg hopper på den og går med, men kun et kort stykke, så må jeg vende tilbage til min 
rolige diagonalgang. Mit Dannebrog på startnummeret får enkelte tilskuere til at juble 
”Heja, Danmark”. Jeg svarer med et smil og ”Heja, Sverige”. 
Her ved middagstid har solen fået magten, og så sker det, som jeg før har oplevet: 
BAGGLID! Flere og flere standser op og smører, enten blødere smøring eller klister. 
Da jeg skal forcere et par mindre stigninger, må jeg gå op med sildebensgang. Jeg 
standser og bruger ca. 5 min. på en blødere smøring (VR 50 og VR 60). Det hjælper 
kun få km, så mærker jeg, at kræfterne svigter! 
Ved Oxberg (62 km) bliver jeg fotograferet, forsøger at smile lidt, men har igen dår-
ligt fæste og føler mig meget træt. Jeg finder et smøretelt, og mens de kører mine ski 
hurtigt over et bånd med ”dagens smøring”, gør jeg indhug i min nødration og tager 
en pose Maxim energi gel med lidt vand. Nu har jeg igen fæste, - men hvad nytter 
det, når kroppen ikke vil makke ret. Pokkers også, nu gik det lige så godt!! 
Ved Hökberg (71 km) er jeg nede på ”halv kraft”. Jeg mærker, at jeg bliver overhalet 
af flere hundrede løbere. Men jeg vil ikke give op. Take it easy, og se at komme 
hjem, tænker jeg højt! Ved Eldris (81 km) støder jeg på René Moss, danskeren, som i 
snart mange år har arrangeret dette barske skiløb (for danske deltagere, red.). En lille 
trøst for mig er, at han er lige så smadret som mig - . 
Omsider når jeg målet i Mora (90 km), og jeg har endda kræfter til en lille slutspurt 
op ad hovedgaden. Jo, det skal se ordentligt ud. Når enden er god, er alting godt. Min 
tid bliver 9 timer, 43 minutter og 26 sekunder –måske ikke så ringe endda?! Skal jeg 
med næste år igen? Måske. Jens Ole siger, han stiller op. 
 
Andres Gydesen 
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I år er jeg med til mit 6. Vasaløb. Det første var helt tilbage i 1978, så jeg føler mig nærmest 
som en veteran. Løbet finder som sædvanligt sted den første søndag i marts, og om fredagen 
kører den jyske bus fra Aarhus ned gennem Jylland og samler os op, i alt 26 forventningsful-
de løbere. Langt de fleste er med for første gang, så jeg føler, at de har en vis respekt for os 5-
6 stykker, der har deltaget flere gange. Vi sejler med færgen fra Frederikshavn kl. 21.30 og er 
i Göteborg kl. 01.45. Nu omdannes bussen til sovebus for de, som ønsker at ligge ned og sove 
og kører videre op gennem Sverige til Malung, hvor vi skal bo, og hvor vi ankommer kl. 
08.00 morgen. Jeg har sovet 3-4 timer på turen, - det er betingelserne, men jeg har aldrig kun-
net sove på denne måde. 
Efter et solidt morgenmåltid er vi om lørdagen tidligt ude for at prøve skiene (Det er –8o ), 
derefter kører vi de 50 km til startområdet i Sälen. Her skal vi bl.a. hente vort startnummer i 
et kæmpetelt, hvor man kan købe sig fattig i al slags skiudstyr. Jeg er nok mest interesseret i 
at høre om vejrudsigten for i morgen, og dermed skismøringen, for svenskerne er meget dyg-
tige på det område. Jeg køber et par SWIX-smøringer for at være på den sikre side. 
Hjemmefra har jeg glidet for– og bagskien, så nu gælder der fæstezonen, hvor eksperterne 
fortæller, at der skal smøres med: ”Inderst en gang grundvoks SWIX VG 35, derefter 3-4 lag 
VR 40 (-2 til –8o), iblandet VR 45 (0 til –2o). Ved varmere temperatur senere på dagen medta-
ges blødere voks VR 50 (0 til +1o) og VR 60 (0 til +2o).” Dette kom faktisk i det store og hele 
til at passe næste dag!! 
Om aftenen går vi hen på en skole i Maling for at få den traditionelle pasta-ret. Det skulle 
være så godt med ekstra kulhydrater! Tidligt i seng, dvs. kl. 21, for igen at blive vækket kl. 
03.30 - uha! Vi bliver vækket meget højlydt allerede kl. 03.00, da en svensk nabo kommer ind 
i vores sovesal og beklager sig over, at han ikke har kunnet sove i sit hus, fordi vores bus har 
stået hele natten med motoren gående! Ud af soveposen - efter kun ca. 4 timers søvn. . Uha! 
Efter morgenmaden - bl.a. en stor portion havregrød - kører vi de ca. 50 km til startområdet i 
Sälen, ankomst kl. 05.30. Startleddene åbner kl. 06.00. Det gælder om at komme langt frem i 
leddene, og jeg er i nr. 9 (næstsidste led). Køen er allerede lang, det er koldt, men der er læk-
ker musik, og der er tændt varme bål overalt. Svenskerne forstår det! 
Da jeg har fået placeret mine ski og stave i en pyramide (det minder mig hver gang om min 
soldatertid) i tredje række, 15 m fra indgangen, går jeg selvsikker tilbage til bussen for at lade 
op til starten kl. 08.00. Da jeg skal fra bussen til start ca. kl 07.30, må jeg berolige nogle af 
nybegynderne. De er synligt nervøse 
og åbenbart taknemmelige for en 
veterans råd og vejledning.. På vej 
hen til starten er der faktisk lidt kaos. 
Der er lange rækker af trængende ved 
toilethusene og flere løber forvildet 
rundt. Enkelte har svært ved at finde 
deres ski og stave. Inden starten går 
kl. 08.00 forsøger jeg at sikre mig, at 
alt er OK: Min hat og briller, væske-
flasken, nødrationen (koncentreret 
sukker), chokoladen m.m. sidder og 
hænger, hvor det skal. 
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Endnu engang drog De grå Busser af sted med et hold fra Brande Skiklub til Norge. 
31 spændte skientusiaster i alderen fra 2 til 80 år mødtes på de forskellige opsam-
lingssteder meget tidligt en lørdag morgen. Turen gik via Frederikshavn til Göteborg 
med hurtigfærgen, og derefter havde vi en lang, men egentlig behagelig bustur med 
gode pauser, inden vi nåede frem til Austlid Hytter syd for Skeikampen ved 8-tiden 
om aftenen. Hytterne er dobbelthytter, som ligger spredt omkring et lille hotel. Mel-
lem de enkelte enheder er der en dør, således at man kan være fælles om et dobbelt-
hus med plads til 8 personer. 
Jeg havde for første gang hele familien med: Kone, datter, dennes kæreste og barne-
barnet. Det var dejligt at prøve at give sig tid til at lege, kælke og gå ture på en anden 
måde end tidligere, hvor det drejede sig om at løbe så mange km som muligt. 
Jeg vil fremhæve fællesturen rundt om Skeikampen på ca. 20 km. Sidste år måtte vi 
jo opgive, da det blæste alt for meget på fjeldet. Men i år lykkedes det. Vejret var 
perfekt, minus 6 grader med sol fra en skyfri himmel og næsten ingen vind. Vi var 16 
deltagere og gik stille og roligt turen rundt og ventede på hinanden, hvor det var nød-
vendigt på op- og nedkørsler. De fleste fandt ved Skeikampen en mulighed for en 
forfriskning. Vi var inde på et lille hyggeligt sted ved Skei Appartment over for 
Fjeldkirken. Vi mødte to par fra orienteringsklubben, der var til fællesspisning på 
delebasis.  Dvs. at de deltes to og to om én tallerken... 
Senere, på en rigtig fin dag, løb jeg alene rundt på skov– og dyreløjpen (K) nordvest 
for Skeikampen. Jeg var stort set helt alene på løjpen. Kun Nanny og Rudolf mødte 
jeg i modløb langt ude. Solen skinnede, og jeg tror, at det var her jeg fik min ration af 
solbrændthed i år. Helt mod nord neden for Prestkampen sad jeg og nød udsigten frit 
mod øst med Lillehammerområdet i silhuet og måtte på et tidspunkt nødtvunget rejse 
mig, da kulden begyndte at snige sig ind fra ryggen og, og begive mig tilbage til vir-
keligheden. Resten af turen var en gentagelse af ”Skeikampen rundt”. Først med nog-
le grimme stigninger, derefter afsluttet med den hurtige nedkørsel øst om fjeldet. 
Lørdag den 19. februar var hjemrejsedag, hvor Brande Skiklub vendte sydover sik-
kert for sidste gang i dette område. Hvor vi tager hen næste år vides ikke skrivende 
stund, men af sted kommer vi. Tak til alle der tog med og var med til at gøre også 
denne tur til en uforglemmelig oplevelse. 
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Som nyt tiltag vil Brande Skiklub i år tilbyde en  
kør selv tur sammen med busturen. 
 
Turen vil have samme destination som busturen og med samme an-
komst og afrejse dag. Vi gør dette for at nedbringe rejseomkostninger-
ne, og dermed håber vi at gøre os mere attraktive for medlemmer, vi 
ikke før har haft med på turen. 
Vi har i år også valgt et område, hvor der er 
en større vifte af muligheder. 
 
Vi håber dermed at gøre os mere attraktive 
til børnefamilier og yngre medlemmer.  

Carsten Bennetsen 

Fredag den 4. Marts mødtes Kristian, Rudolf og jeg ved Brande Golfklubs klubhus 
for at forbedre Astrid og Kristians spor i den sne, der så uventet var faldet i begyndel-
sen af forårsmåneden. Vi løb løjpen på ca. 5 km igennem to gange. Det gik faktisk 
forbavsende fint, og det var så meningen, at de klubmedlemmer, der havde lyst, kun-
ne komme og få sig en frisk skitur lørdag formiddag. (Se Kristians beretning på forsi-
den, red.). 
Jeg valgte dog at køre til Jelling for at prøve den 10 km lange løjpe, dels gennem 
Jelling Skov og dels på Jelling Golfklubs baner. Dobbeltspor var kørt op med sne-
scooter og afmærket, så man kunne løbe langt eller kort som man ville. To steder 
krydsede løjpen Skovvej, og der havde orienteringsklubben Gorms folk lagt sne på 
tværs af vejen, så løberne kunne krydse asfaltvejen uden at få ridser i skiene. Terræ-
net er jo fortræffeligt, men især på nedkørslerne var løjpen lidt iset og knoldet. Der 
manglede lige en halv meter sne og en norsk løjpemaskine, så havde det været helt 
perfekt. Faktisk fortrød jeg, at jeg ikke tog med på golfbanen i Brande. 

Carl Henrik 

����(�	��	�()���	�	������	��	&�����������(�	��	�()���	�	������	��	&�����������(�	��	�()���	�	������	��	&�����������(�	��	�()���	�	������	��	&�������				

side 6 

��	
��	*			' �	����	+,	!	+- 	

Besvarelser: 
 

• 75 % accepterer én lang bustur, hvis der er 
gode pauser.  

• 73 % vil ikke køre selv for at holde prisen 
nede.   

• 79 % vil ikke køre en mindre bus. 
• 69 % vil gerne deltage i en tur med kun 

langrend. 
• 100 % vil deltage i en tur til Sverige. 
• 88 % synes at de får oplysninger nok om 

vores ture. 
• 80 % vil gerne have gæster med på turene. 

Næste skitur 2006: 
 

• 7 mener at Austlid kan 
gentages. 

• Herefter foreslås følgen-
de områder: Fefor, Vena-
bufjellet, Sverige, Espe-
dalen, Hovden, Rauland, 
Nordsæterområdet, Sjus-
søen, Ørterstølen, Geilo. 

Kommentarer til turen i år: 
 

• Fantastisk løjpenet. 
• Varieret terræn. 
• Min bedste tur siden 2000. 
• God tur. 
• Godt tilrettelagt. 
• Dejligt vejr. 
• Fællesspisningen skal annonceres hjem-

mefra. 
• Spisningen placeres tidligere på ugen. 
• Hellere kaffemik som klubaften. 
        Fint med underholdning. 
 

 

Konklussion: 

 
• Turen skal gå til til området i ”Sør-norge” eller til Sverige. 

• Man vil gerne køre i bus og acceptere én lang køretur. 

• Der gives oplysninger nok om turene. 

• Man acceperer gæster for at holde prisen nede. 

• Halvdelen af deltagerne vil gerne betale op til 3500 kr. 

• Halvdelen af deltager accepterer at turen afkortes med én overnatning. 

• De fleste vil løbe langrend. 
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Hvor skal vi hen 
næste år? 
 
 
 
 

Det har jeg ikke sat mig ind i. Skeikampen. Austlid. Fefor. 
Venabufjellet. Golsfjeldet. Osv. Destination er ikke så vig-
tig. Sverige. NYT STED. Skeikampen eller Austlid, Espeda-
len (alene langrendsløjper). Næsten underordnet, men hvad 
med at undersøge forholdene omkring flyrejse. Hovden eller 
Rauland. Austlid. Venabu. Nordsæterområdet. Ved ikke – 
måske er vi ikke med næste år. Men vi har kun været med 
på perfekte ture med prima løjpenet. Ved ikke, men det er 
en god ide at skifte hvert andet år som hidtil. Austlid – 
Nordsæter – Sjussøen. Ørterstølen – Austlid. Lillehammer = 
Nordsæter. Rauland. Geilo.  Et sted hvor der er alpint og 
langrend, og hvor begge anlæg har en vis størrelse. 

Har du nogle 
kommentarer om 
turen i år til 
Austlid? 
 
 
 
 

Fantastisk velholdt løjpenet. Arrangementet (fællesspisning) 
burde have været annonceret hjemmefra. Det har været en 
god tur, så det må gerne være noget tilsvarende. Fællesspis-
ningen var i den dyre ende i år. ”Underholdningen” var en 
god ide. For at få alle med, skal vi måske mødes over en 
gang kaffe/ kaffe og gerne tidligere på ugen. Det bedst tæn-
kelige terræn. Gerne fællesspisning tidligt, eks. Søndag af-
ten. Min bedste skirejse siden 2000 til Espedalen. (Geilo og 
Rondalen har ikke så gode løjper). Vejret er ikke altid godt 
på Austlid. Værd at besøge to gange. God. Gode løjper. Va-
rieret terræn. Underholdning i forbindelse med spisning: 
God ide. Måske kaffemik. Ikke spisning. Fin tur 2005. Jeg 
foreslår fællespisning er først på ugen, så de som ikke har 
været med før, får en chance for at lære resten at kende. 
Man kunne måske i stedet låne et lokale og holde 
”kaffemik” en af de første aftener, for på nær et hus ved alle 
at vi forsøger en aften med fællesspisning hvert år. Det er en 
rigtig god tur med fine løjper – så i sin helhed rigtig godt. 
Super fin. Fortæl at der er en fælles spisning før turen, og at 
det ligger før på ugen. Dejligt terræn – gode l’øjper. En god 
tur, godt tilrettelagt. Fin tur – dejligt vejr. Rigtig god tur. 
Kanont langrendsområde. Total pris lidt høj – kontra kør 
selvløsninger fra rederierne. 
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En hel tilfældig dag sad jeg i et venteværelse og skulle have tiden til at gå, inden det 
blev min tur. Mit blik fangede bladet ADVENTURE WORLD, og jeg så til min store 
overraskelse, at faktisk mange sider omhandlede skiløb -også langrend! 
 

Overskriften var ”Når sneen falder” med undertitlen  
 

”DE 8 BEDSTE LANGRENDSOMRÅDER I DANMARK”: 
  
1. UNDALLSLUND ved Viborg. Viborg Ski– og orienteringsklub laver præpa-

rede løjper med snescooter. Kuperet og spændende terræn.                       
www.viborgok.dk 

2. ALMINDINGEN på Bornholm.  Hvis du kommer hertil om vinteren er der 
smukke ture omkring Rokkesten, Ekkodalen og Rytterknægten.                                                
www.bornhominfo.dk/vandreture/almindingen 

3. SVANNINGE BAKKER. Det fynske alpeland ved Faaborg med spor i meget 
kuperet område.                                            www.faaborgskiogmotionsklub.dk 

4. KLOSTERHEDEN. Herude i vestjylland ligger et af Danmarks største skov-
områder. Her er ikke særlig kuperet, men du vil opleve en næsten helt uberørt 
natur langt fra alfarvej. Der er ingen præparerede løjper.                           
www.skovognatur.dk/klosterheden 

5. JELLING. I det naturskønne område omkring Jelling Skov sørger den lokale 
klub GORM for præparerede løjper. Løjperne ligger på golfbanen, og der er 
spor op til 10 km. Efter en tur gennem skoven tilbyder skiklubben frossenpin-
de at komme ind og få varmen i klubhuset, som ligger lige op af løjpen. Her 
kan man også købe noget varmt at drikke.                        www.gorm-jelling.dk 

6. TORNBY KLITPLANTAGE. Heroppe er der ingen præparerede løjper, 
men hvis man vil stå på ski i det nordjyske er der mange brede skovstier, der 
er særdeles velegnede til langrend.                                                                  
www.sns.dk/Nordjylland/vandrefl/54tornby 

7. RUDE SKOV.  Dette er vist det eneste sted i Danmark, hvor der er en lysløj-
pe. Let kuperet løjpe på 2,5 km tændt alle hverdage fra kl. 16 til 21.30.     
www.holteski.dk 

8. MOLS BJERGE.  Her er afvekslende skov– og fjeldløjper næsten lige som i 
Norge. Skiklubben i Ebeltoft kører hele 30 km spor op. Man kan købe et løj-
pekort på Ebeltoft turistkontor.                                       www.sns.dk/Fussingoe 

 
Jens Ole (Kilde: Adventure world, nr. 65 januar 2005) 

 
Endelig må vi jo ikke glemme vores egne ganske gode områder:  
 
GOLFBANEN VED BRANDE, GOLFBANEN VED HERNING, SAMT ALLE 
VORES OMKRINGLIGGENDE PLANTAGER. 
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Anders, Nanny, Erna, Kjeld, Jette, Rudolf, Jens Ole, Kirsten, Karen Birgit, Britta 

Inger, Åge, Erna, Jens Ole, Jens, Britta og Kjeld 

Medlemmernes kommentarer direkte efter spørgeskemaet: 

 
Ad. 1: Turen herop var hård, men sovebus er også ret kvæstende. Ikke over 6 timer. 
Men ikke over 10 timer. Ikke mere end 10 timer. Ja, med gode pauser. Vi vil i fremti-
den foretrække at køre selv. 
 
Ad. 2: Men ikke på beskostning af usikkert skiføre. Ja, hvis det løser problemer for 
andre deltagere. Måske, men jeg vil overveje alternative muligheder og tidspunkter. 
 
Ad. 3: Ja, hvis det løser problemer for andre deltagere. Måske, men jeg vil overveje 
alternative muligheder og tidspunkter. Hellere sen start på dagen end tidlig. Natsejllads 
lørdag. 
 
 
Ad. 4: Jeg har ikke selv bil. Ellers ingen problemer med det. Vil gerne køre med. Diffe-
rencieret pris for kør selv / bus. 
 
 
Ad. 5: Men jeg kører ikke bil til daglig. Bedre med en rutineret. 
 
 
 
Ad. 6: Det vigtigste er et godt løjpekort. 
 
 
Ad. 7: Hvis det er prisen, så OK. Måske, men jeg vil se på alternativer. Måske. Uge 5 
eller uge 6 = hellere en billigere uge. Ved ikke. 
 
 
Ad. 8: Ingen problemer. Hvis bussen kører fra Oslo. Snesikker. 
 
 
Ad. 9: Ja, men det kunne være fyldigere. Manglende oplysninger om fællesaktiviteter 
(spisning, skitur). Oplys om fælles aften. 
 
Ad. 10: Fin ide. Det kunne måske være fremtidige medlemmer. Hvis der menes ikke 
medlemmer af Brande Skiklub: Nej. Alle nye medlemmer er velkomne. 
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  ja nej måske 

1 Vil du kunne acceptere, at én af busturene 
varer op til 6 timer eller mere? 

21 7  

2 Er du villig til at betale mere for turen for at 
gøre busturene væsentligt kortere? 

11 
 

7 5 

3 Kan du acceptere, at skiferiens længde af-
kortes med én dag for at gøre busturene 
kortere? 

9 
 

10 4 

4 En alternativ måde at holde prisen nede på 
kunne være, at nogle deltagere selv kørte i 
egen bil, og andre kørte i en mindre bus. Vil 
du være villig til selv at køre. 

7 19  

5 Vil du være villig til at køre en større 9  
personers bus med plads til meget bagage? 

5 19  

6 Vil du deltage i en skitur, hvor det væsentli-
ge er langrend, dvs. ingen eller ringe mulig-
hed for alpint skiløb? 

18 8  

7 Vil du være villig til at betale op til 3500 kr 
for en skitur af samme længde som turen 
2005? 

10 
 

10 2 

8 Ville du deltage i skituren, hvis turen gik til 
Sverige? 

26   

9 Får du oplysninger nok om de ture 
Brande Skiklub arrangerer? 

21 3  

10 Vil du kunne acceptere, at der invi-
teres gæster med på turen for at 
holde udgifterne nede? 

20 5  

EVALUERING AF SKITUREN 2005: 
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Britta, Inga, 
Mogens, 
Anders, 
Finn 

Kjeld 

Karen Birgit, Britta, Jens Ole 



Medlemsliste maj 2005. 
1 Arne Lock, Tranevej 19, 7451 Sunds 97141641 

2 Anna Lock, Tranevej 19, 7451 Sunds 97141641 

3 Signe Bennetsen, Birkevænget 14, Gludsted, 7361 Ejstrupholm 75775123 

4 Finn Bennetsen, Birkevænget 14, Gludsted, 7361 Ejstrupholm 75775123 

5 Carsten Bennetsen, Annemonevej 6, 8766 Nørre Snede 22701114 

6 Ellis Bennetsen, Annemonevej 6, 8766 Nørre Snede 75775535 

7 Jette Mølsted, Ikastvej 44, 7361 Ejstrupholm 75772819 

8 Lene Mølsted, Ikastvej 44, 7361 Ejstrupholm 75772819 

9 Hans Johansen, Birkevænget 15, Gludsted, 7361 Ejstrupholm 75775294 

10 Eva Johansen, Birkevænget 15, Gludsted, 7361 Ejstrupholm 75775294 

11 Jens Ole Krogh, Præstehaven 16 B II th, 7400 Herning 97124642 

12 Jette Rosenberg, Præstehaven 16 B II th, 7400 Herning 97124642 

13 Ejvind Johansen, Bygvænget 18, 7500 Holstebro 97412891 

14 Karen Fløe Johansen, Bygvænget 18, 7500 Holstebro 97412891 

15 Christian Bo Nielsen, Voldgaardsvej 10, Holme, 8270 Højbjerg 86274978 

16 Dianna T. Nielsen, Voldgaardsvej 10, Holme, 8270 Højbjerg 86274978 

17 Martin Nielsen, Voldgaardsvej 10, Holme, 8270 Højbjerg 86274978 

18 Rikke Nielsen, Voldgaardsvej 10, Holme, 8270 Højbjerg 86274978 

19 Andreas Gydesen, Kongevej 35, 6100 Haderslev 74525856 

20 Inge Gydesen, Kongevej 35, 6100 Haderslev 74525856 

21 Carl Henrik Berg, Uhrevej 20, 7330 Brande 97187193 

22 Hans Henrik Schmidt, Skeltoften 37, 8330 Beder 86938991 

23 Jens Nielsen, Susåvej 10, 7400 Herning 97129415 

24 Britta Nielsen, Susåvej 10, 7400 Herning 97129415 

25 Christian Panbo, Egelund 5, 6200 Åbenrå 74626674 

26 Benny Christiansen, Trehøje 16, Oddense, 7860 Spøttrup 97581560 

27 Sussi Christiansen, Trehøje 16, Oddense, 7860 Spøttrup 97581560 

28 Henrik Christiansen, Trehøje 16, Oddense, 7860 Spøttrup 97581560 

29 Poul Eriksen,  Fyrvej 1, 8870 Langå 51512686 

30 Rudolf Thalund, Monradsgade 20, 7400 Herning 97222714 

31 Nanny Thalund, Monradsgade 20, 7400 Herning 97222714 
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32 Jon Emborg, Bakkedraget 10, 7361 Ejstrupholm 75772728 

33 Joan Emborg, Bakkedraget 10, 7361 Ejstrupholm 75772728 

34 Mathias Emborg, Bakkedraget 10, 7361 Ejstrupholm 75772728 

35 Mads Emborg, Bakkedraget 10, 7361 Ejstrupholm 75772728 

36 Kjeld Bækgaard, Leharsvej 12, 7400 Herning 97129501 

37 Karen Birgit Bækgaard, Leharsvej 12, 7400 Herning 97129501 

38 Kim Gottlieb, Skærgårdsvej 30, Kollund, 7400 Herning 97210138 

39 Vibeke Gottlieb, Skærgårdsvej 30, Kollund, 7400 Herning 97210138 

40 Jeppe Gottlieb, Skærgårdsvej 30, Kollund, 7400 Herning 97210138 

41 Ditte Gottlieb, Skærgårdsvej 30, Kollund, 7400 Herning 97210138 

42 Thomas Sieg, Herningvej 24, 7800 Skive 97521357 

43 Signe Sieg, Herningvej 24, 7800 Skive 97521357 

44 Peder Sieg, Herningvej 24, 7800 Skive 97521357 

45 William Axelsen, Alkjærlundvej 8, 7330 Brande 97181007 

46 Maybritt Axelsen, Alkjærlundvej 8, 7330 Brande 97181007 

47 Maiken Axelsen, Alkjærlundvej 8, 7330 Brande 97181007 

48 Michael Axelsen, Alkjærlundvej 8, 7330 Brande 97181007 

49 Astrid E. Østergaard, Hygildvej 22, 7361 Ejstrupholm 75772462 

50 Kristian P. Østergaard, Hygildvej 22, 7361 Ejstrupholm 75772462 

51 Anders Dammeyer, Præstehaven 13 B II m, 7400 Herning 97116860 

52 Hans Jørgen Vad, Lupintoften 45, 7430 Ikast 97250003 

53 Jytte Fenger, Lupintoften 45, 7430 Ikast 97250003 

54 Kristian Fenger Vad, Lupintoften 45, 7430 Ikast 97250003 

55 Julie Fenger Vad, Lupintoften 45, 7430 Ikast 97250003 

56 Lasse Fenger Vad, Lupintoften 45, 7430 Ikast 97250003 

57 Maria Krogh-Rosenberg, Birkelunden 43, 7500 Holstebro 96100636 

58 Malthe Bejder Rosenberg, Birkelunden 43, 7500 Holstebro 96100636 

59 Inga Andersen, Golfparken 9, 5. Sal, 7400 Herning 97123630 

60 Mogens Andersen, Golfparken 9, 5. Sal, 7400 Herning 97123630 

61 Kirsten Skjøde, Østerkærvej 7, 9240 Nibe 98621300 

62 Steffen Katborg, Wanersvej 70, 7500 Holstebro 51200488 

63 Thomas Krogh-Rosenberg, Nørregade 3 st B, Guderup, 6430 Nordborg 28726222 

64 Heidi Fønsskov Larsen, Nørregade 3 st B, Guderup, 6430 Nordborg 28726222 
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