TURENE I UGE 5 OG 7 - 2007

SKISMØREN
BRANDE SKIKLUB
2007

Nr. 9

5. årgang
Formanden har ordet:

Sæsonen 2006 - 2007 er forbi. Det var der, hvor vi turde arrangere to ture til Norge.
Det lykkedes over al forventning sammenlagt. Der var 24 deltagere på turen til Austlid ved Skeikampen i uge 5, og der var 37 deltagere på turen til Beitostølen i uge 7.
Det må betegnes som en sucses, så derfor prøver vi også i den kommende sæson at
arrangere to ture. Se nærmere herom senere i bladet. Vi er ikke blevet flere medlemmer, og det skal vi være. Bestyrelsen sætter nogle tiltag i gang over sommeren med
bl.a. Brande Skiklubs egen hjemmeside og forskellige artikler i den lokale avis. Men
den bedste metode er ”mund til mund-metoden”. Derfor: Invitér dine venner, din
familie, dine kollegaer og dine naboer med til vores arrangementer. Alle er meget
velkomne.
Jens Ole Krogh
Forsidebilledet: Klubmester 2007, Christian Bo Nielsen (1. afdeling i Austlid 2007)

Brande Skiklub er medlem af Dansk Skiforbund
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

Formand

Bellisvej 82
7400 Herning
9712 4642 / 2929 2627
Kroghrosenberg@webspeed.dk

Carsten Bennetsen

SKEIKAMPEN

Næstformand

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

Lørdag d. 9. februar - søndag d. 17. februar 2008
Brande Skiklub har været i området tidligere, men tilbyder igen en tur til dette spændende område. Der er
200 km præparede langrendsløjper og af meget varierende sværhedsgrader, så der er udfordringer til alle.
Det alpine anlæg har fået et stort løft de sidste par år, hvor skiterrænet er blevet væsentligt mere åbent og
skivenligt. Mange af pisterne er gjort bredere og lidt nemmere.
Der er plads til hele familien på Skeikampen, og der er altid noget at give sig til. Skiløbet er i top. Prøv
også en tur i svimmingpoolen, en ridetur på fjeldet eller en tur med kane og hest. I Skei Vikingland er der
mulighed for mad og drikke, samt sjov afterski med levende musik. Oppe på fjeldet kan i besøge Skeistue,
der er en hyggelig lille fjeldkro, hvor menuen oftest står på spegepølsemadder og rømmegrød!
Vi skal bo i Skeikampen Fjellandsby, hvor der en centerbygning med cafeteria og pub. Der er 300 - 700 m
til liftene, og i samme afstand ligger information, butik, sportsforretning, skiskole og skiudlejning. Langrendsløjperne ligger lige uden for hytterne / lejlighederne.
Vi har ønsket nogle lejligheder i to plan til 6 (eller 8) personer [type D 80 m2], samt nogle lejligheder til 4
personer [type E 43m2].

Britta Nielsen

Kasserer

Susåvej 10
7400 Herning
9712 9415
jhn@adr.dk

Lejlighederne er indrettet således: Type D er i 2 etager med opholdstue og kabel-TV. Køkkenkrog med
ovn, fryser og opvaskemaskine. 1 soverum med dobbeltseng, 1 soverum med 2 køjesenge, 1 soverum med
1 køjeseng. Der er 2 baderum og sauna. Skirum. Type E ligger i et treetages hus med 12 lejligheder. Der er
opholdstue med kabel-TV. Køkkenkrog med ovn og opvaskemaskine. 1 soverum med dobbeltseng, 1
soverum med 1 køjeseng. Bad, balkon og skirum.
Afrejse:

Nanny Thalund

Sekretær

H.C. Ørstedsvej 92, st tv
7400 Herning
9722 2714

Thomas Krogh-Rosenberg





Lørdag d. 9. februar: Afgang kl. 06.30 fra Herning med bus til Frederikshavn.
Kl. 10.00 afgang fra Frederikshavn med Stena Line. Ankomst Göteborg kl. 12.00.
Bus fra Göteborg til Skeikampen med ankomst ca. kl. 19.00

Hjemrejse:





Lørdag d. 16. februar: Afgang kl. 14.30 med bus til Oslo.
Kl. 19.30 afgang fra Oslo med Stena Line med overnatning i kahyt. Ankomst Frederikshavn kl. 08.00.
Bus fra Frederikshavn til Herning med ankomst ved middagstid søndag d. 17. februar kl. 11.00.

Slots Allé 13
6440 Augustenborg
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@ofir.dk

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)

Voksne: 3300 kr.

Deadline: Bladet har deadline d. 9. november 2007
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.

Tilmelding og à conto-betaling på 500 kr. senest mandag den 3. september 2007
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Ungdom ( 12 - 17 år ): 1650 kr.
Børn: 1100 kr.

Se i øvrigt ang. betaling på modstående side.
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INDHOLD

VIERLI SKISENTER OG VINTERLAND
Lørdag d. 26. januar - mandag d. 4.februar 2008
Vierli Skisenter ligger smukt med udsigt til Raulandsfjeldene. Der er 140 km langrend, heraf 70 km på
fjeldet. Løjperne ligger lige ved hytterne, og er du til alpin er der mange muligheder i området. Her ligger
også Vinterland, hvor du kan lege - uden ski: Kælke, snowrafting, snescooter m.m.
Se flere oplysninger på colorline.dk og vierli.no
Vi skal bo ved Vierli Hyttegrend i hytter bygget i 2006 beliggende 1060 m o.h. med ski ud/ski ind til
Vierli Skisenter og Vierli Vinterland. 50 m til langrendsløjper, panoramaudsigt til Hardangervidda og
Raulandsfjell.
Hytterne er på 90 m2 og har plads til 9 prs. Indgang med skabe, tørrehylder og tørreskab. Der er 3 soverum med familiekøje (bred underkøje til 2, overkøje til 1) - Én af dem med TV, 1 bad med wc, håndvask,
douche, sauna, vaskemaskine og én med toilet og håndvask. Kombineret opholdsrum/køkken med hyggekrog og langbord. Pejs, stereoanlæg, TV/dvd. Veludstyret køkkenafdeling.
Som udgangspunkt bor der 6 voksne i hytten.
Afrejse:





Lørdag d. 26. januar: Afgang kl. 17.30 fra Herning med bus til Hirtshals.
Kl. 21.45 afgang fra Hirtshals med Color Line med overnatning i kahyt. Ankomst Larvik kl. 07.30.
Bus fra Larvik ca. kl. 08.00 med ankomst ved middagstid søndag d. 27. januar.

Hjemrejse:





Søndag d. 3. februar: Afgang kl. 15 med bus til Oslo.
Kl. 20 afgang fra Oslo med Color Line med overnatning i kahyt. Ankomst Frederikshavn kl. 08.00.
Bus fra Frederikshavn til Herning med ankomst ved middagstid mandag d. 4. februar kl. 11.00.

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)
Voksne: 2500 kr.
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MINDEORD FOR CARL HENRIK BERG
Carl Henrik Berg, fhv. lærer i Brande, døde først i marts måned 2007 efter nogen tids sygdom og blev begravet ved Uhre Kirke den 10. marts. Carl Henrik vil blive husket for den
stille og hjælpsomme personlighed, som han var. Carl Henriks passion var den litterære verden, samt sport, hvor sejheden og samhørigheden med naturen kunne komme til udfoldelse.
Han begyndte at løbe orienteringsløb i Esbjerg, hvor hans tilknytning til de Sydjyske Skovkarle stammer. Senere kom Carl Henrik til Uldjyderne, nu Herning Orienteringsklub, hvor
man ofte så ham i skoven – både til træningsløb og til åbne løb. Carl Henrik var en af de få,
der her fra Jylland nåede at deltage i Eremitageløbet i Dyrehaven ved København 30 gange.
Carl Henrik har været medlem af Brande Skiklub i mange år. Han deltog i bestyrelsesarbejdet
både som sekretær og sidst som kasserer, hvor hans akkuratesse særligt kom til udtryk. Om
vinteren var Carl Henrik gerne i Norge flere gange om året - både med Brande Skiklub og
sine egne ture, hvor bl.a. Kampen Højfjelshotel de seneste år blev besøgt i januar. Han har
også gennemført det lange Vasa-løb i Sverige.

Ungdom ( 12 - 17 år ): 1250 kr.
Børn: 850 kr.

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. senest mandag den 3. september 2007

Jens Ole Krogh 9712 4642 / 29292627






INDLÆG

kroghrosenberg@webspeed.dk

Carl Henrik Bergs død kom bag på alle. Nogle af os kan huske, hvor godt han kom over sin
første operation for ca. 3 år siden med bl.a. deltagelse i ”Herreturen” rundt om Veststadil
Fjord. Vi vil alle savne ham på heden ved Brandlund, på landevejene ved Uhre, i skoven og
ikke mindst i løjperne, hvor han altid medbragte sin lille rygsæk som en anden norsk skovtrold med rim i skægget.

Betaling kan indsættes på klubbens konto: 7242 - 193100-6
Meddel gerne hvem du vil bo sammen med
Klubben opfordrer til, at den enkelte deltager tegner en rejseforsikring, specielt nu da der er kommet nye regler.

Æret være Carl Henrik Bergs minde.
Jens Ole Krogh
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AUSTLID 2007
Skiferien 2007 - uge 5.
For anden gang var jeg med Brande
Skiklub på vinterferie. Første gang
var jeg ikke en gang ét år gammel.
Nå, men turen gik til Skeikampen. Jeg
havde en gang tidligere været med
mor, far, Rikke, mormor og morfar i
Skeikampen, så jeg kendte jo godt lidt
til stedet.
Først startede vi med at vente på færgen i rigtig lang tid. Det var rigtig
træls. Og så skulle man bare direkte i
seng. Jeg vågnede midt om natten og
troede, at jeg havde snot over det hele, men da jeg kom ud på toilettet, så
jeg, at det var blod (næseblod). Jeg
kaldte på min mor, der lige nåede at
gribe mig, før jeg besvimede. Vi kørte
derefter i 10 timer med bus, før vi
ankom til vores hytter - og så begyndte det sjove!
Vi fik stået en masse på ski - og Rikke og jeg blev bedre i løbet af ugen.
Min lillesøster Rikke var meget uheldig, da hun brækkede sin skistav to
gange (hun fik lejet en ny, som hun så
også brækkede). Vi havde noget rigtig
dejlig skiføre.
Jeg hyggede mig rigtig i ”dobbelthytten” sammen med mormor, morfar, mor, far, Rikke, Andreas og formanden Jens Ole. Andreas spillede på
mundharmonika og vi sang til. Vi
lavede gymnastik - snart hver aften og også nogle gange om morgenen.
Maden var god. Frokosterne var dejlige, og jeg havde masser af appetit.
Side 4

Andreas var nu rigtig glad for remoulade og kyllingefedt! - Ja, det var jeg
nu også.
Andreas og formanden Jens Ole fik
også trænet med os - så vi kunne blive
bedre til at stå langrend og til at plove
- det var rigtig sjovt.
En aften var der fællesarrangement,
hvor vi samledes i kælderen i hovedbygningen. Her var der masser af underholdning. Rikke og jeg sang en
fastelavnssang med masker, briller og
huer. Vi havde det sjovt, da vi skulle
øve med Andreas. Og selvfølgelig
aldrig en vinterferie uden vafler, varm
kakao og solbærsaft - det smager uhm så dejligt.
Et par dage var Rikke og jeg ovre at
stå alpin - det var nu også rart - med
lidt fart på. Vi havde nu lidt problemer med den der bus!!! - Den var
aldrig til at finde..
På færgen hjem fik vi lov til at komme i kiosken for at købe slik - og det
blev også til en drink på promenadedækket. Og selvfølgelig ikke at forglemme - det store morgen-ta’selvbord - det skal man da have.
Tak for en dejlig tur og en hilsen til
jer alle - håber vi ses igen ude på løjpen.

AUSTLID 2007 - SANGE
Skifolk fra Brande på klubtur til Norge,
Bitten og Frants Nielsen, Inger og Åge
Knudsen, Inga og Mogens Andersen,
Anne og Arne Lock:
Mel: Oppe i Norge….
Oppe i Norge der boede tre trolde:
Troldefar og troldemor
Og lille ollebolle.
Bøh! Sa’e troldefar.
Uh! Sa’e troldemor.
Men den lille ollebolle sa’e ikke spor.
Bakke op og bakke ned.
Ja – hejsa, hvor det går.
Rune bussen kør’ – ung og flot chauffør,
Men Jens Ole han er boss
Og det er godt for woss.

Austlid er stedet, hvor løjperne mødes
Selv om kortet ikke helt er li’som sidste
år.
Bjørga højre rundt – Olstad venstre rundt,
Og en sluttur søen rundt – så har man
ømme lår.
Ude på løjpen, der hører man suset.
Det var ”Mogens hurtigløber”, som fes
forbi.
Kant nu skiene – ind med knæene
Dog det bremser li’så godt
Når rumpen sættes i.

Knus fra Martin.
PS. Mor har hjulpet en smule..
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AUSTLID 2007 - SANGE
Ingrid W. Bak:

Karen Birgit og Kjeld Bækgaard, Britta
og Jens Nielsen:

Mel: Den hvide hest (Sommer i Tyrol)
Mel: Tra-di-da-dum-da-da
I vintersol her ved Skeikampen
blandt alle fjeldenes ly,
her muntret skiene synger.
Her glemmer du alt hvad der tynger.
Her fejrer Brande sit skistævne
med denne dejlige jord.
Du dit sind dit hjerte forynger
thi her din kærlighed bor.
Elsker du en pige, en der elsker dig,
Så ta’ og overvej kom op og se.
Når en pige rækker munden til sin ven
På stedet smelter den evige sne.
I vintersol her ved Skeikampen
blandt alle fjeldenes ly,
her muntret skiene synger
her glemmer du alt hvad der tynger.
Her fejrer Brande sit skistævne
med denne dejlige jord.
Du dit sind dit hjerte forynger
thi her din kærlighed bor.

Vi fra hytte firti
Vort besyv vi nu vil gi’
Om den sport vi godt kan li’
Nemlig det at stå på ski
Vi er fra Brande af
Og ud på ski vi ta’r
Hvert år i februar
Hurra-hurra-hurra-hurra.
Timevis vi ventet må
Inden vi vor færge så
Alle kommet godt herop
Og det er jo helt i top
Vi er fra Brande af
Og ud på ski vi ta’r
Hvert år i februar
Hurra-hurra-hurra-hurra.
Vores formand er så rar
Han er for os som en far
Men vi nok forventet har
At han vores ski gjor’ klar’
Vi er fra Brande af
Og ud på ski vi ta’r
Hvert år i februar
Hurra-hurra-hurra-hurra.

KLUBMESTERSKABER
AUSTLID: Første afdeling

BEITOSTØLEN: Anden afdeling

”Løb først den afmærkede rute på 1600
m og få en tid på det. Løb derefter samme rute uden ur. Den, der er nærmest
første løbstid er klubmester.”

”Der løbes ca. 1,5 km ad den lille
lysløjpe. START nedenfor Bitigrenda
og hen til bakkens begyndelse og retur.
Du angiver selv din løbstid. Du løber
turen uden ur. Den, der kommer nærmest angivne tid er klubmester. Start kl.
16, der er præmier til mindst de 3 bedste.
Præmieoverrækkelse ved start / mål
umiddelbart efter løbet.
Bestyrelsen”

Nanny, Andreas og Jens Ole.

Resultater:
Nr. 1: Christian Bo Nielsen, 0 sek.
Nr. 2: Britta Nielsen, 5 sek.
Nr. 3: Arne Lock, 8 sek.
Nr. 4: Frants Nielsen, 12 sek.
Der var præmier til de 9 bedste, og der
var i alt 19 deltagere.

Resultater:
Nr. 1: Jens Jørgen Jensen, 15 sek.
Nr. 2: Anne Vendelbjerg, 21 sek.
Nr. 3: Inge Nowack, 26 sek.
Nr. 4: Bjarke Jensen, 34 sek.
Nr. 5: Kristian Vad, 35 sek.
Nr. 6: Lars Vendelbjerg, 39 sek.
Nr. 7: Nanny Thalund, 41 sek.
Nr. 8: Kristian Østergaard, 44 sek.
Nr. 9: Jens Ole Krogh, 66 sek.

Ingrid i PARADIS
Foto: Anders Dammeyer
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BEITOSTØLEN 2007

BEITOSTØLEN 2007

Vores bedste skitur – indtil videre…
Det blev en stor oplevelse for os at
være med på Brande Skiklubs tur til
Beitostølen i uge 7. Denne gang var vi
med som rigtige medlemmer. Vi havde sidste år fået lov til at deltage som
medlemmer på prøve. I år havde vi
tilladt os den luksus at bestille en
dagskahyt på overfarten til Oslo.
Tænk, så meget luksus for 300 kr. Det
vil vi også betale for næste år. Kort tid
før vi nåede frem til hytterne blev vi
pludselig i bussen vækket af Jens Oles
sangstemme, og herefter fik vi en
værre historie i form af gode råd og
advarsler om skilivets sorger og glæder. Det var ski’da vældig morsomt.
Vi er meget vilde med hytterne og
løjperne i området. Dejligt med et
supermarked lige overfor. Maria og
Marie-Louise havde i år bestemt sig
for at satse på bakkerne, så de blev
udstyret med alpinski. De fik et par
timer sammen med en skiinstruktør.
Pengene til dette var godt givet ud,
kunne vi se bagefter.
Inge og jeg glædede os bare til at få
vores sidste års nyindkøbte langrends
Fischer-ski med støvler til 1000 kr. pr.
par på igen. De to første dage fik vi
vældig god og sjov skiinstruktion af
Jens Ole. Vi fik ros for vores gå-påmod og syntes da også selv, at vi kunne mærke fremskridt i forhold til sidste år. Det kunne jo da også kun gå
fremad. Vores favorit løjpe var helt
sikkert grøn 4, men vi lod os også
Side 6

lokke med på en klubtur op på fjeldet.
Opstigningen havde vi ingen problemer med, men tog ganske klogt skiene
af nogle gange på nedturen. Lidt tåget
vejr gjorde det svært for turguiden at
finde vej (vi nævner ikke nogen navne
af hensyn til formanden), men ved
fælles hjælp fandt vi de rette spor.
Rigtig fin oplevelse, hvor de hurtigste
skiløbere kom tilbage og samlede
bagtroppen op.

Tænk at kunne klare en så enorm bakke i fuld fart

Det skal selvfølgelig også nævnes, at
Inge faktisk blev nr. tre ved klubmesterskabet og vandt skivoks. Jeg var
langt fra at kunne ramme den rigtige
tid på forhånd, men det var sjovt at
være med.
Den sidste aften i Beitostølen tog vi
en tur med hestekane, hvilket var en
flot og spændende tur. Vi fik endda
serveret solbærpunch til at varme os
med på toppen med en fin udsigt over
byen by night med de oplyste skibakker i baggrunden. Aftenen sluttede vi
af med aftensmad på den lokale pizzarestaurant. En fin afslutning på en
veltilrettelagt og hyggelig tur med
skiklubben og Brande Buslinier.
Men hvorfor tager vi da ikke til Beitostølen igen i 2008? Her er alt, hvad
vi drømmer om, og vi mangler stadig
at gennemløbe grøn 7!
Peter Nowack

Højt humør på skibakken hos ungdommen

Nr. tre ved klubmesterskabet får overrakt præmien
af formanden

Hør bjørnens brølen: Kom tilbage til Beitostølen
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