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Så kom Brande Skiklub online

Sommeren er forbi og skisæsonen skal planlægges. Turene i 2008 til Vierli og Skeikampen er planlagte, og vi kører igen med Brande Buslinier. Som tidligere nævnt vil
vi prøve at skaffe lidt omtale i den lokale presse, således at vi kan gøre lidt mere reklame for dette at løbe på ski.
Vores hjemmeside er nu i gang: Brandeskiklub.dk . Det er Thomas fra bestyrelsen,
der er ophavsmand til siden. Tak for det – den har mange flotte detaljer. Se andet sted
i bladet nærmere om vores nye hjemmeside.
Jens Ole Krogh

Brande Skiklub er medlem af Dansk Skiforbund
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

Formand

Præstehaven 13 A, st. tv.
7400 Herning
9712 4642 / 2929 2627
Kroghrosenberg@webspeed.dk

Britta Nielsen

Kasserer

Susåvej 10
7400 Herning
9712 9415
jhn@adr.dk

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

Thomas Krogh-Rosenberg
Brandtsgade 7
6400 Sønderborg
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Sekretær

Karen Birgit og Kjeld beretter om turen
hyggelig aften, da mange havde gjort noget ud af det. Bl.a. blev der skrevet to sange omhandlende skituren [Se Skismøren nr. 9, Red.], en dejlig
solosang om Skeikampen blev sunget af Ingrid. Turens to friske børn,
Martin og Rikke, underholdt sammen med Andreas. Andreas med sin
mundharpe formåede at sætte liv i selskabet.
Torsdag formiddag havde vi klubmesterskab. For at alle kunne deltage,
gik det ud på, at man skulle løbe en bestemt rute to gange. Hver rute skulle tage lige lang tid, så den der var tættest på at have samme tid på begge
ture havde vundet. Det blev Christian, der løb af med sejren. Han formåede at løbe begge ture på nøjagtig samme tid. Rikke og Martin gjorde en
stor indsats - de klarede det rigtig godt.
Da det blev lørdag var det tid til at pakke sammen, da vi skulle til at vende
hjemad. Nogen kunne dog ikke få nok, de skulle lige have den sidste tur
om formiddagen. Hen på eftermiddagen kørte vi stille og roligt mod Oslo,
hvorfra vi sejlede til Frederikshavn. Søndag kl. ca. 11 var vi hjemme igen
efter en god og sikker kørsel af vores 27- årige chauffør Rune fra Brande
Buslinier.
Alle var enige i, at det igen havde været en dejlig tur og venter spændt på
hvad vi skal til næste år.
Kjeld og Karen

Peter Nowack
Klintholmvej 32 Tjørring
7400 Herning
9726 7657 / 2872 1481
nowack@wanadoo.dk
Deadline: Bladet har deadline d. 4. april 2008
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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AUSTLID 2007

Traditionen tro - Vores formand har igen i år arrangeret en perfekt tur
til de Norske fjelde. Lidt ekstraordinært var der i år arrangeret to ture henholdsvis uge 5 og 7.
I valgte uge 5, hvor Austlid var målet. Bussen kørte fra Holmparken kl. 21
fredag aften, målet var Hirtshals, hvorfra vi skulle sejle kl. 01.00. På
grund af maskinskade var færgen noget forsinket. Først kl. 03.30 kom vi
ombord. Vejret var meget blæsende, så vi blev vippet - mere end der var
behageligt.
Forsinkelsen og en lang køretur op gennem Norge gjorde, at vi først var
fremme ved vort bestemmelsessted ca. kl. 20. Efter et måltid mad og en
god nattesøvn var vi friske søndag morgen til at indtage de norske løjper,
som var godt belagt med sne, ca. 140 cm. Vejret var godt, så alle hungrende skiløbere kunne komme ud og opleve de fantastiske snelandskab - højderne - vidderne og den fantastiske udsigt, der er overalt.
Som en ny ting havde klubben investeret i en ”smørekasse” indeholdende
voks og slibemateriale. Andreas og Jens Ole instruerede, de som ønskede
det, i kunsten at smøre ski.
De mindre øvede eller de som følte sig som så, fik mulighed for undervisning i skiløb af Andreas og Jens Ole. En god idé, da det at beherske skiene
er med til at gøre det sjovt.
Tirsdag aften samledes vi alle til en fælles hyggeaften. Det blev en meget
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Meddelelser fra bestyrelsen:

Vi vil gerne sige Carsten Bennetsen tak for den tid han
har været i Brande Skiklubs bestyrelse. Carsten vil gerne
holde en pause p.gr.a. hans arbejdssituation.

Derfor er vi glade for at kunne sige velkommen til Peter
Nowack, som netop er blevet valgt på generalforsamlingen. Peter er stadig ny i skiverdenen, men han har nogle
kvaliteter inden for PR, samt mangeårig erfaring i foreningslivet, som vi helt sikkert kan få gavn af.
Bestyrelsen
Side 3

KLUBAFTEN

BRANDESKIKLUB.dk

Klubaften onsdag den 16. januar 2008
Onsdag den 16. januar 2008 kl. 19 inviterer vi til klubaften i Herning
Orienteringsklubs hus på Godsbanevej i Knudmosen.






Orientering og oplysninger vedr. skiture i uge 5 og 7.
Hvordan smører jeg mine ski? (Der bliver ingen smøring af medbragte
ski denne gang).
Hvad synes medlemmerne om Brandeskiklub.dk
Fremvisning af rulleski og hvad skal vi med dem?
Evt.
Vi ses

Ovenstående artikel er klippet fra
Dansk Skiforbunds blad, som nu
kaldes PIST IN’ POWDER SKI
okt. 2007.

antal m edlem m er

Gættekonkurrence:
På billedet ser du nogle af klubbens medlemmer. Måske er det nemt at navngive
dem. Men: Hvor er de, og hvad laver de?
Svaret gives til klubaftenen den 16. januar eller via klubmailen senest den 16/1 kl. 12
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Hvis du vil læse artiklen kan du
finde dit SKI-blad frem og finde
side 62.
Grafen tv. viser udviklingen af
Brande Skiklubs medlemsantal
siden 1989 og frem til i dag.
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BRANDESKIKLUB.dk

Ingrid Bak beretter om sin første skitur
Ingrid i PARADIS (Skeikampen 2007)
Foto: Anders Dammeyer

Formandens beretning: Brande Skiklub - oktober 2007:
Året 2007 var det år, hvor vi vovede pelsen, og arrangerede 2 ture: Uge 5 gik
til Skeikampen og uge 7 gik til Beitostølen: I alt var der 61 mennesker på ski
i Norge denne vinter. Det må vist betegnes som en lille succes.
I formålsparagraffen for Brande Skiklub står der i § 2: ”Foreningens formål
er at fremme interessen for skisport og at skaffe sine medlemmer de bedste
muligheder for at dyrke denne sport.”
Der har gennem de sidste år været en pæn tilgang til Brande Skiklub, og min
vision er den, at vi gerne i gennemsnit skulle have en vækst på 10 medlemmer i årene fremover.
Det har jeg tidligere beskrevet i SKISØREN nr. 7. Men vil endnu engang
gentage mig selv her: Kun ved en øget medlemsskare kan vi blive i stand til
at tilbyde aktiviteter så som billige ture med bus til Norge og Sverige. Det
kunne også være interessant, hvis vi med tiden igen kunne deltage i DM.
Dansk skiforbund vil prøve at styrke interessen til langrend ved at støtte rulleski. Dette er beskrevet i skibladet SKI oktober 2007 side 62. Der er ingen
tvivl om vi måske kan hente de unge til denne disciplin. Lige nu er der gode
muligheder både i Holstebro og Viborg Skiklubber, men ved evt. selv at have
nogle rulleski i klubben kunne det være én af vejene frem.
Brande Skiklubs hjemmeside BRANDESKIKLUB.DK er på trapperne. Nærmere beskrivelse af vores hjemmeside kommer i næste nummer af SKISMØREN, som udkommer om ca. 14 dage.
Det er meningen, at vi vil prøve at bruge de lokale aviser til at udbrede kendskabet til Brande Skiklub. Vi vil fortælle om vores aktiviteter både i tekst og
billeder.
Turene til Norge i 2008 afvikles planmæssigt med 23 deltagere i uge 5 til
Vierli og kun 18 til Skeikampen. Vi skal igen køre med Brande buslinier.
Der er tilmeldt 3 løbere her fra klubben, der deltager i Vasaløbet 2008.
Jens Ole Krogh / formand
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FØRSTE GANG PÅ SKI, Austlid ved Skeikampen. Januar 2007
Forventningens glæde, hvor er den dejlig, alting bobler indvendig, og man glædes med de andre.
Dejlig bustur til Hirtshals, og så skal vi
ombord på færgen, men ak og ve, den er
forsinket, og så blæser det en halv pelikan.
Vi spiser lidt, sover lidt, tager en søsygetablet… og endelig skal vi ombord.
Yderligere 20 minutters venten, inden vi
kan komme i køjen.
Vi sejler, men du godeste, hvor den vipper… tænker på om ens sidste time er
kommet.
Endelig i land, og så af sted der opad.
Mange timer efter bliver vi indkvarteret i
vores hytter, og vi får en velfortjent gang
suppe, som Erna har lavet.
Næste morgen, ud af fjerene, morgen
mad, skitøj på og så af sted…
Anders er en dejlig skiinstruktør, for mig
altså… hen på bakken og så ellers plove… bang!!! Så ligger jeg der.
”Vend skiene rigtigt, og så op at stå”.
Men det vil mine ski ikke, så det ender
med at jeg må tage dem af. Dagen ender

med en tur rundt om søen på bedste beskub.
Om aftenen spiller Erna, Egon, Anders
og jeg whist, det går lidt bedre end skiene.
Næste morgen samme procedure
(næsten), Anders har en engels tålmodighed, modsat mig selv… det er så irriterende, at man ikke kan, når man nu vil.
Ugen går med op– og nedture, men hvor
har det været fantastisk at være sammen
med så mange søde og dejlige mennesker, og så har det været en fabelagtig
naturoplevelse.
Osloruten kan jeg gå ind for. Den vipper
ikke så meget, så måske ses vi til næste
år.
Tak for en dejlig tur.
Ingrid W. Bak
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BRANDESKIKLUB.dk
Brandeskiklub.dk er da et indlysende navn på vores hjemmeside. Thomas
har, siden han kom i bestyrelsen i oktober 2006, i sin sparsomme fritid kreeret vores hjemmeside. Thomas er hovedansvarlig for siden, og vil sammen
med mig holde siden à jour. Ris og ros beder vi om. Dette kan gøres via
hjemmesiden under ”kontakt os”, som ganske enkelt bruger min mail. På
hjemmesiden har vi valgt følgende undersider:








Billedarkiv
Gode råd
Kontakt os
Nyttige links
Om os
Skismøren og Jubilæumsskrift
Ture 2008

Hjemmesiden skulle gerne vise, hvad vi foretager os i Brande Skiklub. Derfor
er det vigtigt, at også du giver din mening til kende. Har du aktiviteter og forslag til, hvad vi kan lave - skriv endelig til os. Skismøren og hjemmesiden
skulle gerne være i stadig udvikling.
Til slut vil jeg endnu engang sige tak til Thomas for hans store arbejde med
hjemmesiden, BRANDESKIKLUB.dk, og jeg håber, at alle vil tage godt
imod den, finde oplysninger om klubben, opfriske gamle minder i Skismøren,
i Jubilæumsskriftet, samt i billedarkivet.
Jens Ole

Vi vil bestræbe os på have aktuelle oplysninger fremme på siden, og alle
medlemmer kan til enhver tid komme med forslag. Vi har bevidst ikke lavet
en officiel side, hvor medlemmer kan debattere. Har man brug for dette kan
klubmailen bruges, eller man kan skrive et indlæg i Skismøren, som for øvrigt også kommer på hjemmesiden.
Billedarkivet vil indeholde et repræsentativt antal billeder fra alle årene siden
klubben opstod i 1945, og alle er mere end velkomne til at indsende billeder
til Thomas eller undertegnede. Vi vil så sørge for, at de bliver læst ind i billedarkivet.
Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at billedarkivet og Skismøren
skulle være frit tilgængelige på hjemmesiden. Hvis et medlem finder et billede, som det ikke vil have på siden, kontaktes Thomas eller undertegnede, og
billedet fjernes fra arkivet. Ingen andre end web-bestyrerne kan indsætte eller
fjerne billeder.
Vi har valgt at lægge alle udgaver af Skismøren, samt Jubilæumsskriftet fra
2005 på hjemmesiden. I bør være opmærksomme på jeres internetopkobling.
Derfor er der ved disse filer angivet, hvor store de er. F.eks. kan en fil på 15
MB tage lang tid at åbne. Men prøv jer frem.
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