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SKISMØREN 
BRANDE SKIKLUB 

 

2008         Nr. 11 
 

6. årgang 

 Formanden har ordet:    

       maj 2008 

side 1 

Tak for sæson 2007 - 2008. Det har været nogle forrygende gode træningssamlinger. Læs 

mere herom inde i bladet og hold ellers bare øje med vores hjemmeside, Brandeskiklub.dk.  

”Hvor skal vi hen?” siger Rikke og Malthe her på Skiskolen. Hvor skal Brande Skiklub hen? 

(i udvikling)   Ja, hvad synes du ?   Giv din mening til kende og skriv på vores klubmail. 

Du kan finde den på hjemmesiden.                               

http://www.dskif.dk/


BESTYRELSEN 

Side 2 

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                              Sekretær 
H.C. Ørstedsvej 92, st. tv. 

7400 Herning 

9722 2714 

Thomas Krogh-Rosenberg  
Brandtsgade 7 

6400 Sønderborg 

2872 6222 

Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

Deadline: Bladet har deadline d. 6. september 2008 

Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 

Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Peter Nowack 
Klintholmvej 32  Tjørring 

7400 Herning 

9726 7657  /  2872 1481 

nowack@wanadoo.dk 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BILLEDER FRA SKEIKAMPEN 
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TUREN I UGE 7 2009 
  

SKEIKAMPEN 
Lørdag den 7. februar - søndag den 15. februar 2009 

 

                Brande Skiklub har været i området tidligere, men tilbyder nu igen - igen en tur til dette spæn-

dende 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 væ-

sentligt 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. Lang-

rendsløjperne ligger lige uden for 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]. 

 

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: 

 Lørdag d. 7. februar: Afgang kl. 07.30 fra Herning med bus til Frederikshavn. 

 Kl. 12.15 afgang fra Frederikshavn med Stena Line. Ankomst Göteborg kl. 16.30 

 Bus fra Göteborg til Skeikampen med ankomst ca. kl. 22.00 - 23.00 

 
Hjemrejse: 

 Lørdag d. 14. februar: Afgang kl. 13.30 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. 

 

 

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal) 

 Voksne: 3400 kr. 

 Ungdom ( 12 - 17 år ): 1700 kr. 

 Børn: 1135 kr. 

 

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. senest mandag den 1. september 2008 

 

Ang. betaling: Se under beskrivelsen af turen i uge 5 til Hovden. 
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Side 3 

MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

Ved det sidste bestyrelsesmøde bestemte vi, at vi vil lave et PR - 

fremstød i begyndelsen af august måned. Vi har ansøgt Bonus-

banken om et beløb til rulleski, og vi vil gerne prøve, om vi ved 

denne aktivitet kan få fat i flere unge mennesker. Hvis vi får 

vores ønske opfyldt, vil vi afholde et rulleskistævne i august. 

Besked herom får I via klubmailen.  

Vi vil sende skrivelser ud til skoler i Herning og Ikast-Brande 

Kommuner, samt hænge plancher op på steder, hvor der kom-

mer mange mennesker. Samtidig skal artikler i de lokale aviser 

fortælle om Brande Skiklubs visioner. / Jens Ole 

Medlemsantal pr. 1. april 2008: 94 

Jens Ole i Mathies Grosby Vads streg 

Både i uge 5 og i uge 7 afholdtes klubmester-

skaber og klubaftener. Der har været meget 

stor opbakning bag disse fælles     klubakti-

viteter, som efter min mening har stor betyd-

ning for, hvordan det er at være i en klub. 

Ikke mindst for nye medlemmer, som her 

virkelig lærer ”os gamle” at kende. I begge 

uger havde vi også fælles klubtur / langrend 

med fin deltagelse. 



Side 4 

Brande Skiklubs ældste medlem Thomas Sieg født i 1919 er 

død efter nogen tids sygdom.  

 

 Thomas Sieg var tidligere medlem af Viborg Orienterings- og 

Skiklub, men blev i 1981 medlem af Brande Skiklub. Han 

blev æresmedlem af  klubben i 1999. 

 

Medlemskabet i 

Brande Skiklub 

skyldtes et venskab 

mellem familien 

Østergaard og famili-

en Sieg. Thomas 

Sieg og Kristian 

Østergaard mødtes 

første gang til Jyl-

landskredsens første 

arrangerede tur til 

Norge i 1968, og herefter mødtes familierne også til motions-

løb rundt omkring i Danmark - udover skiturene til Norge og 

Sverige. De efterhånden ret store familier forsøgte at mødes 

både i Skive og i Hygild om sommeren, hvilket blev til rigtig 

mange gode og sjove søndage i årenes løb. 

 

 Thomas Sieg var en dygtig skiløber. Han gennemførte Vasa-

løbet fem gange, og fik hele udviklingen i løbet med, idet 

hans første løb var i 1972 med få, trampede spor. Næste gang, 

i 1974, var sporene lavet af snescooter og i løbene i 1976, 

1978 og 1980 var sporene lavet af store løjpemaskiner. 
 

  

Thomas Sieg i en stil han også mestrede 

NEKROLOG ¤ Thomas Sieg 
 

TUREN I UGE 5 2009 

HOVDEN 
 

Søndag den 25. januar - søndag den 1. februar 2009 
 

Hovden kan nogle sikkert huske fra tidligere ture. Hovden er et af de mest snesikre områder i Norge. 

Langrend er i særklasse på Hovden. Her træner nogle af Norges bedste langrendsløbere. Her er 160 km 

præparede spor, heraf er 80 km i dal / skov. Der er en lysløjpe på 15 km, så mon ikke der kan være skiløb 
nok til de mest vilde. 

For alpinisterne er der 5 km pister med 7 lifte / træk. 25 forskellige pister og med en højdeforskel på 400 m 

kan man godt få fart i skiene. Længste nedkørsel er 2100 m 
Der er også en snowboardpark, samt mulighed for offpiste. 
 

Vi skal bo i Hovden Høyfjellsenter og hyttepark, som er gode og komfortable hytter i gå-afstand til Hov-

den centrum og Hovden Badeland. 
 

Vi har ønsket hytter, Type A, på 80 m2 med 3 soverum, og Type B på 85 m2 med 4 soverum. Der er kom-

bineret opholdsrum / køkken med spisekrog, opholdsafdeling, brændeovn/pejs og TV. Der er badeværelse 
med douche og sauna (møntautomat). Køkkenet er komplet udstyret med kaffemaskine, komfur/ovn, køle-

skab med fryser (sikkert lille), opvaskemaskine, samt alt nødvendigt service. 
 

Som udgangspunkt bor der 6 voksne og 8 voksne i hytterne. 
 

Senteret har egen skiudlejning med stort udvalg og rimelige priser, hvor der her i uge 5 er 25 % rabat på 

liftkort og 10 % rabat på skiskole ved fremvisning af Color-line billet. 
  

www.hovdenhoyfjellsenter.no 

www.hovden.com 
 

Afrejse: 

 Søndag d. 25. januar: Afgang kl. 9.00 fra Herning med bus til Hirtshals. 

 Kl. 12.15 afgang fra Hirtshals med Color Line SuperSpeed med ankomst til Kristiansand kl. 15.30 

 Bus fra Kristiansand til Hovden med ankomst ca. kl. 19.00 
 

Hjemrejse: 

 Søndag d. 1. februar: Afgang kl. 12.00 med bus til Kristiansand. 

 Kl. 16.30 afgang fra Kristiansand med Color Line SuperSpeed med ankomst Hirtshals kl. 19.45 

 Bus fra Hirtshals til Herning med ankomst ca. kl. 22.00 
 

 Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal) 

 Voksne: 2600 kr. 

 Ungdom ( 12 - 17 år ): 1300 kr. 

 Børn: 870 kr. 
 

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. senest mandag den 1. september 2008 

 Jens Ole Krogh 9712 4642  /  2929 2627 

 kroghrosenberg@webspeed.dk 

 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. Men du er som medlem af 

Brande Skiklub og Dansk Skiforbund dækket af en forsikring. 
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VIERLI OG SKEIKAMPEN 
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NEKROLOG ¤ Thomas Sieg 

Side 5 

Thomas Sieg var  en aktiv sportsmand langt op i hans høje 

alder. Han har bl.a. vundet klassen for herrer over 66 år på 2,7 

km i en alder på 77 år i tiden 14.00 min. I de senere år kunne 

man ofte se Thomas Sieg på sin cykel rundt omkring i Skives 

omegn. 

Thomas Sieg var et meget hjælpsomt menneske og havde en 

positiv holdning til sine omgivelser. Han efterlader sig kone, 

børn og børnebørn. 

  

 

 Æret være hans minde. 

 

 Jens Ole Krogh 

Thomas og Peder Sieg, Rudolf Thalund 



KLUBMESTERSKAB  1 

Side 6 

 Hen på en blæsende og efterhånden noget kold fredag eftermiddag 

afholdtes 1. afdeling af klubmesterskabet i Brande Skiklub. Der var 

afmærket en kort bane på ca. 1500 m, som skulle løbes på den tid, 

man selv opgav inden start. Man måtte gerne øve sig, men mange 

sprang direkte ud i det, inden kulden fik overtaget. 

 

1. Finn Bennetsen med 1 sekunds forskel 

2. Inger Knudsen med 8 sekunders forskel 

3. Mogens Andersen med 14 sekunders forskel 

4. Frants Nielsen med 16 sekunders forskel 

5. Arne Lock med 17 sekunders forskel 

6. Nanny Thalund med 30 sekunders forskel 

7. Andreas Gydesen med 50 sekunders forskel 

8. Bitten Nielsen med 110 sekunders forskel 

9. Anders Dammeyer med 197 sekunders forskel 

10. Inga Andersen med 200 sekunders forskel 

11. Grete Pedersen med 300 sekunders forskel 

12. Erna Mathiasen med 420 sekunders forskel 

 

 

 

Pink hue 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIERLI OG SKEIKAMPEN 
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KLUBMESTERSKAB 2 

Side 10 

Alpin: Ungdom 

 

Der var 7 deltagere, og da alle havde ydet en virkelig god indsats 

hele ugen, kunne man vel sige, at alle var vindere. Dog blev det be-

stemt, at der skulle findes 4 vindere. Dette foregik ved lodtrækning: 

 

1. Julie Vad 

2. Maria Lindhardtsen 

3. Jonathan Vad Grosby 

4. Mathies Vad Grosby 

 

 

KLUBMESTERSKAB 2 

Side 7 

Vinderne af klubmesterskabet 1. afdeling 2008, langrend. 

 

 

Efter en dejlig lang solskinsuge blev der tid til anden afdeling af 

klubmeskabet. Strækningen var placeret på begyndelsen af rød løjpe 

mod Austlid. Først faldt terrænet ned mod vendepunktet og derefter 

skulle man tilbage i modbakke. Det var ikke nemt at vurdere sin tid. 

 

Senior: Langrend 

 

1. Kristian Vad med 13 sekunders forskel 

2. Hans Jørgen Vad med 20 sekunders forskel 

3. Inge Nowack med 26 sekunders forskel 

4. Nanny Thalund med 28 sekunders forskel 



KLUBMESTERSKAB 2 

Side 8 

5. Peder Sieg med 30 sekunders forskel 

6. Rudolf Thalund med 42 sekunders forskel 

7. Maria Krogh-Rosenberg med 50 sekunders forskel 

8. Inge Lise Sørensen med 69 sekunders forskel 

9. Peter Nowack med 70 sekunders forskel 

10. Harald Andersen med 77 sekunders forskel 

11. Klaus Sørensen med 78 sekunders forskel 

KLUBMESTERSKAB 2 
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Børn: Langrend / Alpin 

 

1. Martin Thalund Nielsen, 26 sekunder 

2. Rikke Thalund Nielsen, 34 sekunder 

3. Malthe Bejder Rosenberg, 40 sekunder 

4. Lasse Vad  (Alpin) 


