TUR I UGE 5

SKISMØREN
BRANDE SKIKLUB

AUSTLID / SKEIKAMPEN / NORGE
Fredag den 26. Januar 2007 - søndag den 4. Februar 2007

2006

Austlid ligger ca. 220 km fra Oslo og 520 km fra Kristiansand.
Austlid er vel nok kendt af mange fra klubben, da vi har været der så sent som i 2004 og 2005.
Mange har spurgt på netop denne destination igen og da også mange har spurgt på uge 5 tilbydes
denne tur til det absolut perfekte langrendsområde. For alpinisterne er der gratis skibus til Skeikampen, som byder på mange gode og forskellige pister.
Vi skal bo i Austlid Hytter 3 km syd for Skeikampen i 5 dobbelthytter, dvs. 10 selvstændige enheder
til 4—5 personer.
Ved hytterne ligger et hotel med reception og restaurant, som vi kan benytte. Der er skistald ved
hotellet, hvor vi inde døre med god plads kan præparere vores ski.
Rejseplan til Austlid:

Fredag den 26. januar: Afgang kl. 21 fra Herning med bus til Frederikshavn.




Color-Line fra Frederikshavn kl. 01.15 til Kristiansand med overnatning i kahyt.
Bus fra Kristiansand til Austlid med ankomst lørdag eftermiddag.

Hjemrejse:

Lørdag den 3. februar : Afgang kl. 14.30 med bus til Oslo.




Color-Line fra Oslo til Hirtshals kl 19.30.
Efter en behagelig sejllads, hvor du overnatter i kahyt, fortsætter vi med bus til Herning
med ankomst til Herning ved middagstid, søndag den 4. februar.

Pris: Voksne 2200 kr., ungdom (12—17 år) 1100 kr. og børn 730 kr.
Tilmelding og á conto-betaling på 500 kr. senest til Jens Ole Krogh fredag den 1. september 2006.
( Se øvrige oplysninger andet sted i bladet)

Nr. 7

4. årgang
Formanden har ordet:
Så er vintersæsonen vel forbi. Vinteren varede længe i år, og vi var mange, der fik
mange gode ture på ski i det danske. Feldborg Skovdistrikt har jo gjort det fantastiske
efter danske forhold: De har lavet en spormaskine, og trækker spor i deres distrikter,
når sneen er til det. Prøv at gå ind på Skiportalen under Dansk Skiforbund. Her kan I
under klubber finde Brande Skiklubs præsentationsside og her er også et link, der
viser, hvor der trækkes løjper op.
Fremtiden for Brande Skiklub: Jeg har selvfølgelig som ny formand for klubben nogle visioner. Vi skal bevare vores medlemsantal og gerne have en jævn vækst de kommende år. Hvorfor skal vi så det? Vi skal kunne tilbyde medlemmerne flere aktiviteter, såsom mulighed for rulleskitræning, deltagelse i konkurrencer både her i landet
og i udlandet. Derfor har vi i bestyrelsen vedtaget at betale for børn og ungdomsløberes deltagelse i konkurrencer, inkl. et væsentligt tilskud til transport. Seniorløbere vil
få startafgiften betalt. Vi vil prøve at arrangere flere klubaftener med forskelligt indhold. Carl Henrik har foreslået, at vi afholder et førstehjælpskursus. Det arbejdes der
på til afholdelse en gang i efteråret. Et øget medlemstal vil også kunne gøre det lettere at arrangere vores skiture med en bedre økonomi. Mange medlemmer har ofte
spurgt om vi kunne arrangere ture på alternative tidspunkter. Ja, det kan vi godt, hvis
vores medlemsskare udvikler sig mere bredt, så der er grundlag for det. Derfor prøver
vi i 2007 at arrangere flere ture. Der arrangeres ture i uge 5 og 7 (Se beskrivelsen
senere i bladet). Danske mesterskaber ligger i uge 3 og øvrige store løb kan man så
deltage i, hvis lyst og interesse er til stede. Måske kunne man i begyndelsen af sæsonen arrangere en træningstur i en forlænget weekend.
Ellers ønskes en god sommer, måske med lidt cykel– og løbetræning for at holde
formen. Jeg vil helt sikkert finde mine rulleski frem….
Jens Ole Krogh
Brande Skiklub er medlem af Dansk Skiforbund
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

Billeder fra BEITOSTØLEN 2006

Formand

Bellisvej 82
7400 Herning
9712 4642 / 2929 2627
jensolekrogh@mail.dk

Carsten Bennetsen

Næstformand

Annemonevej 6
8766 Nørre Snede
7577 5535 / 2270 1114
Carsten.Bennetsen@bridgestone-eu.com

Britta Nielsen

Kasserer

Susåvej 10
7400 Herning
9712 9415
jhn@adr.dk

Jette Mølsted

Sekretær

Ikastvej 44
7361 Ejstrupholm
7577 2819
molsted@ejstrupholm.dk

Kristian P. Østergård
Hygildvej 22
7361 Ejstrupholm
7577 2462
Astrid.kristian@mail.dk
Deadline: Bladet har deadline d. 23. September 2006
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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Turen til BEITOSTØLEN i Norge 2006
Skiferie i Norge? Er det noget for os?
Jeg havde mine tvivl, men da min kone Inge fyldte rundt, ønskede hun sig en skiferie
til Norge med vore børn Maria og Marie-Louise. Efter en snak med min gode kollega
Jens Ole Krogh fandt vi ud af, at vi kunne få lov at slutte os på Brande Skiklubs tur
til Beitostølen i uge 7.
Det blev en supergod tur. Fin bustur med kaffeservice og god stemning. En behagelig
sejltur og endelig en busspurt til Beitostølen.
Første dag med solskin og skiinstruktion af de mere erfarne skiløbere. Næste dag
overskyet, men ellers fint skivejr. Herefter en del sne, men pyt med det. Oplevelsen
på ski op og ned ad bakkerne overskyggede alt. Vi var nybegyndere og faldt ofte,
men kom op igen og styrtede videre. Heldigvis fik vi masser af gode råd fra medrejsende fra skiklubben. Flinke mennesker, hvoraf det viste sig, at vi da kendte nogle
stykker i forvejen.
Efter aftensmaden og lidt rødvin var vi dejligt trætte. Vi boede i hytte nr. 11, og vore
venner Lise og Klaus Sørensen boede sammen med et par andre skiløbere i nr. 10.
Siden hjemkomsten har vi haft en enkelt skidag i Løvbakkerne ved Herning. Vi kan
godt huske lidt af det endnu, men sneen i Norge var absolut bedre.
Vi har meldt os ind i Brande Skiklub og tager med jer igen næste år.
Peter Nowack

INDHOLD
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2006 / 2007
Som beskrevet i ”formanden har ordet” vil
vi arrangere flere ture end tidligere i fremtiden, således at flere kan komme ud og
løbe på ski og evt. flere gange om året.
Har du idéer til aktiviteter, som du synes, vi
skal tage op, så kontakt én fra bestyrelsen.

Hvad sker der i Brande Skiklub lige nu?
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde, hvor hovedtemaet var fremtidsvisionerne for klubben. Som et resultat af dette er i første omgang støtte til konkurrencer og afholdelse af flere skiture.
Lørdag den 22. april var der repræsentantskabsmøde i Dansk Skiforbund,
hvor Jens Ole deltog. Af væsentlige emner her kan nævnes, at betalingen til
bladet SKI sættes op, hvilket vil udhule vores i forvejen lille kontingent. Der
har været meget kritik af bladet, men man forsøge at give bladet endnu en
chance med bl.a. et større og mere relevant indhold for os alle. Der var forskellige valg til poster i forbundets bestyrelse, og formanden, Torben Klausen, havde valgt at afgå p.gr.a. arbejde med eget firma. Ny formand blev
Henrik Nørgaard.
Torsdag den 27. april har der været det årlige møde i SIB (Samvirkende
Idrætsforeninger i Brande), hvor Kristian Østergaard var indstillet til titlen
”Årets leder” som en påskønnelse af hans store og medlevende indsats for
skisporten. Kristian blev ikke valgt, men deltager onsdag den 31. maj i en
lille reception på Brande Rådhus sammen med alle øvrige indstillede.Yderligere havde vi ansøgt om 5000 kr. af SIB til forskelligt udstyr til
klubben, som skulle bruges på skiturene. (Startnumre, start– og målskilt, afmærkning, smørebord). Vi har fået tildelt 1000 kr.

Billedet tv: Maria, Jens Ole, Louise, Inger, Klaus og Lise. Billedet th: De samme samt Peter Nowack
Billederne på næste side: Kristian tager en lur. De ”ældre” får en øl. J.O. instruerer i skismøring. Billede
fra første instruktionstime med Maria i front. Der fyres op under formanden. Malthe og Maria på skibet.
Peter, J.O. og Jens Jørgen gør klar til en stor og lang opstigning, To gange Maria og Thomas i løjpen.
Vores nye og super hurtige medlem Christian Peter i en hytte langt ude i fjeldet og sidst Kjeld med de
små: Søren i kælk og Malthe på ski.

Bestyrelsen
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DET LOKALE SKILØB

TUR I UGE 7

Skov og Naturstyrelsen lavede maskinløjper i Midtjylland.

BEITOSTØLEN / NORGE

Engang i begyndelsen af det nye år blev jeg ringet op af skovfoged Hans Jensen, Fruergaard, hvor han
fortalte mig, at Skov og Naturstyrelsen havde besluttet at ville lave maskinløjper i de midtjyske statsskove
og heder. Man havde kontakt med en smed, som ville være i stand til at lave nogle tunge metalslæder som
underneden havde to skinner med korrekt afstand for skiløb. Jeg skyndte mig at give udtryk for stor tilfredshed med foretagendet, og hvis der ellers var noget vi kunne hjælpe med måtte han bare sige til. Han
fortalte også, at slæderne ville blive trukket af en 4 hjulstrækker.
Der gik ikke lang tid før han ringede igen og sagde, at nu var der nyopkørte maskinspor i Haunstrup, Løvbakkerne, Gludsted Plantage og på Harrild Hede. Jeg ved, at Haunstrup, Gludsted Plantage og Harrild
Hede blev benyttet. Jeg ved også, at Løvbakkerne blev forsøgt brugt, men at sporene der var blevet fladtrykt p.gr.a. mange almindelige fodturister, som selvfølgelig var i deres fulde ret til at gå der.
Vi benyttede sporet på Harrild Hede en uge før tøvejr, og slitage satte en stopper for yderligere udfoldelser, og vil nu sende en STOR tak til skov og Naturstyrelsen for et godt tiltag, og så håber vi, at vejrguderne
kan give os et par gode uger til næste vinter.
Kristian Østergaard

Det er en tradition, at vi tager til samme sted et par år i træk. Derfor går uge-7-turen til Bitigrenda Hytter i
Beitostølen. Der var stor enighed om, at turen 2006 var for kort. Derfor tilbydes følgende tur:
Lørdag den 10. februar 2007 - søndag den 18. februar 2007.
Vi skal bo i Bitigrenda Hytter ligesom i 2006, hvor vi skal være 4 voksne i hver hytte. Området ligger lige
syd for Jotunheimens mægtige fjeldområde og har rigtig gode forhold for både alpint skiløb og langrend.
Her er også god vinterstemning med forskellige former for andre aktiviteter end skiløb. Her er hyggelige
restauranter, cafeteria, svømmehal og en del forskellige butikker, bl.a. et stort supermarked lige over for
vores hytter.

Se i øvrigt på www.bitigrenda.no, www.beitostolen.com samt www.thinggaard.dk
Udrejse:





Afgang fra Herning lørdag den 10. februar kl. 05.30 fra Holmparkens P-plads.
Afrejse fra Frederikshavn kl. 10.
Ankomst i Oslo kl. 18.30, hvorefter vi kører videre i bus til Beitostølen med ankomst hen på
aftenen.

Hjemrejse:

Afgang fra Beitostølen lørdag den 17. februar kl. 14.30



Afgang fra Oslo kl. 19.30 med overnatning i kahyt, og efter en behagelig overfart kører vi hjem
til Herning med ankomst ved middagstid.

Pris: Voksne 3200 kr., junior (12—17 år): 1600 kr. og børn: 995 kr.
Tilmelding og á conto-betaling på 500 kr. senest til Jens Ole Krogh fredag den 1. september 2006.

Harrild Hede 2006

En søndag morgen på Fur blev undertegnede ringet op af Britta Nielsen, som fortalte at der var ½ meter
sne i hendes baghave. Jeg mente, at det var en joke, men hun ville gerne have at vide, hvor der var lavet
maskinløjper. Det fortalte jeg hende, men havde resten af dagen den tanke, at det passede ikke. Da Jette og
jeg senere den søndag kørte til Herning, var der ikke sne af betydning nogen steder. Men da vi nåede
Sunds var der sne. Det viste sig alligevel ikke at være en joke, og jeg var faktisk på ski i en periode over
næsten 14 dage. Harrild Hede og Løvbakkerne blev besøgt nogle gange, men sporene blev hurtigt nedslidte. De næste mange gange foregik på golfbanen i Herning, hvor vi kørte spor, som kunne holde et par
dage, hvorefter vi så bare lave et nyt spor ved siden af.
Det blev en vinter som bliver husket for det gode skiløb.






Betalingen kan foregå til klubbens rejsekonto 7242-193100-6 eller direkte til Jens Ole Krogh.
Husk for din egen skyld at tegne en rejseforsikring.
Angiv ved betaling hvilken tur du deltager i.
Skriv til mig og oplys, hvem du gerne vil bo i hytte sammen med.

Vedrørende priser på vores ture i uge 5 og 7:
I skrivende stund er selve bookningen på destinationerne ikke færdige. Derfor kender
jeg ikke de nøjagtige priser for vinteren 2007. Yderligere er turene længere i 2007, så
endelig pris kan måske variere lidt. Den afhænger selvfølgelig også af deltagerantallet. Angående afrejsetidspunkt i uge 7 er der ikke andre acceptable alternativer.

Jens Ole
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