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SKISMØREN 
BRANDE SKIKLUB 

 

2008         Nr. 12 
 

6. årgang 

 Formanden har ordet:    

       september 2008 

side 1 

En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 

7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august 

og september måned har der været rulleskitræning på nyindkøbte ski. Samtidig har vi fået 

yderligere to par foræret. Mere PR kommer i løbet af efteråret. Slutteligt vil jeg opfordre jer 

alle til at deltage i den kommende generalforsamling - både for at møde klubbens medlemmer 

og for at give din mening til kende. (Se nærmere indbydelse her i bladet). 

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. 2. april 2009 

Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 

Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Peter Nowack                        Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 

7400 Herning 

9726 7657  /  2872 1481 

nowack@mail.tele.dk 

GENERALFORSAMLING 
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Indbydelse til generalforsamling 

Tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.30 

 

 
Generalforsamlingen afholdes i gildesalen ved formanden 

Præstehaven 13 Gjellerup 7400 Herning 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2007 - 8 

4. Fastlæggelse af kontingentsatser for 2009 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. 

På valg er Britta Nielsen, Nanny Thalund og Thomas 

F. Krogh-Rosenberg. Valg af suppleant til bestyrelsen, 

som vælges for 1 år. (Nuværende suppleant  er Mo-

gens Andersen) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for ét 

år. Nuværende revisor er Jens Jørgen Jensen og sup-

pleant er Carsten Bennetsen 

8. Eventuelt 

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være be-

styrelsen i hænde senest mandag den 20. oktober 2008. 

 

Brande Skiklub er vært med lidt let at spise, samt kage, kaf-

fe, the, vand og øl. 



TURE I 2009 / MINI-TRI 
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I Thise i Salling har der gennem mange år været afholdt et Triathlonstævne af den 

lokale klub M88. Vi er nogle fra BS, der har deltaget i holdkonkurencen siden 2001. 

På hold er man tre deltagere, som henholdsvis svømmer, cykler og løber. I år stillede 

vi op med et rent drengehold fra BS. Placeringen var ganske udmærket, da vi vandt i 

tiden 1.05.50 for 300 m svømning, 20 km cykling og 5,6 km løb. Pigeholdet blev nr. 

9 i den flotte tid på 1.18.17, hvor Mai-Lis både svømmede og løb. 

 

Se i øvrigt www.M88.dk 

 

INDLÆG                                          SIDE 

 
Formanden har ordet 

Bestyrelsen 

Indhold og meddelelser 
Beretning fra Island 

Beretning fra Island 

Opstart af rulleski 
Skiture 2009 

Mini-tri 2008 

Indbydelse til generalforsamling 
Brande Buslinier 
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Side 3 

MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

Som I allerede ved,  fik vi ikke penge fra Bonus Bankens Jubilæumsfond. Men vi har 

gravet dybt i klubbens kasse og indkøbt 2 nye rulleski, samt nye bindinger til to par, 

som vi fik foræret. (Det ene par er monteret med Salomon bindinger a.h.t. et lille 

mindretal i klubben, som har Salomon, Fisher og SNS systemet). 

 

Uddelte foldere og en annonce i Herning Folkeblad har ikke givet nogen respons. Vi 

prøver at skaffe mere omtale af vores aktiviteter i den kommende tid i de lokale avi-

ser. 

 

Vores hjemmeside kører fint - dog kunne vi ønske os, at lidt flere måske leverede 

noget billedmateriale, så vi kan få så mange forskellige indfaldsvinkler af klubbens 

arbejde som muligt. 

 

PS. Det kunne være rigtig fint, hvis alle skaffede bare ét medlem til klubben. Har du 

forslag til, hvordan man gør det - SÅ GØR DET BARE. Giv idéen videre.  Skal vi 

indføre præmier, tilskud, billige info-ture i week-end’er til Norge eller Sverige. Kom 

med forslag. Du har sikkert nogle rigtig gode idéer. 

Medlemsantal pr. 1. sept. 2008: 93 



Side 4 

CHRISTIAN PETER MACLASSEN 

Hej alle ski- og snenørder!                                                              Had-

sund 18.8.08 

 

Jeg har en tilståelse: Jeg har været på skitur uden resten af klubben, og 

jeg blev oven i købet trukket af hunde, så jeg slap for at lave det helt 

store selv. 

Dette foregik i Island hvor jeg tilbragte fem måneder som hundeslæde 

fører ved og på Mýrdalsjökull nær sydkysten af landet. Denne 

oplevelse var en ”ener”, dels fordi der var masser af bjerge, flot natur 

og ekstreme vejrforhold, men også fordi man delte denne oplevelse 

med 23 dejlige hunde! 

 

Formålet med dette firmaet, jeg arbejder i, er at tage turister ud på en 

smagsprøve: Hundeslædetur i den islandske natur. Hundene vi bruger 

er dog ikke islandske fårehunde, men derimod rigtige grønlandske ma-

lamutter (også kaldet grønlandsk slædehund). Det er nogle store dyr, 

og de kan til tider være en direkte pestilens. Oftest er de bare nogle de-

jlige bamser som forventer al den opmærksomhed man kan tilbyde - 

plus lidt ekstra. 

 

Arbejdet i dette firma indebærer ikke kun evnen til at ville lære at føre 

en hundeslæde, men også at passe hundene, føre protokol over hun-

dene, ”tage ved” rent håndværksmæssigt, hvilket vil sige at sætte i 

stand og forbedre vores boligforhold og sidst men ikke mindst, nok det 

aller vigtigste, at kunne løbe på ski og være så god til det at man kan 

holde balancen både i ujævnt terræn, når man tager bremser af og sæt-

ter bremser på slæde, sidde på hug så man kan snakke med turisterne i 

deres øjenhøjde og sidst styre slæden udenom sten og andre forhin-

dringer... Skiløbet ved sådan et job er en meget stor del af det og 

enormt krævende. 

 

RULLESKI 
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Billeder fra opstarten på rulleski i august og september 2008 ved P-pladsen Søndre 

Anlæg i Herning. 



RULLESKI 

Side 8 

Som efterhånden beskrevet mange steder for jer prøver vi at få rulleski på vores 

program for flere end det er tilfældet lige nu. Indtil videre har vores bestræbelser 

ikke givet noget stort resultat. Men vi fortsætter. 

 

PÅ ISLAND 
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Jeg fløj til Island mandag den 

11. februar og ankom til mit 

nye hjem 20 km vest for Vík 

omkring klokken 20.00 og 

sneen lå tykt udenfor, luften 

var frisk og der var meget 

mørkt. Her mødte jeg min 

nye kollega Michael, fra 

Sønderjylland, som jeg skulle dele de næste tre måneder sammen med. 

Dagen efter var der ikke noget, der hed træning, eftersom vi havde tur-

ister klokken 12.00, så jeg måtte jo bare springe lige ud i det. Jeg 

husker det ganske tydeligt. Vejret var fuldstændig blå himmel, vind-

stille og fantastisk nu når det var min første slædetur. 

 

Herefter gik tiden hurtigt, sneen smeltede, så kom den igen, så smelt-

ede den igen og sådan gik det i lang tid indtil omkring starten af maj, 

hvor naturen næsten fra den ene dag til den anden gik fra at være kun 

gul, grå og sort til at være helt grøn og farverig lige så langt som øjet 

rakte – meget imponerende og fantastisk at få lov til at opleve den 

overgang! Det var også her de nye kolleger ankom og Michael tog 

hjem.  

 

Da der ikke var sne ned i lavlandet mere, måtte vi jo starte med at køre 

turene på gletsjeren og igen var det en fantastisk oplevelse, da jeg ikke 

havde været deroppe med hundene tidligere. I midten af juni flyttede vi 

op på gletsjeren i nogle små grå metalkasser (2 stk på 2X3 m, og så var 

luksussen med at bo i stald og have internet forbi.  

 



CHRISTIAN PETER MACLASSEN 
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Hundene derimod nød at komme op i sneen, for de var ved at blive 

godt varme og dovne af at bo nede i lavlandet, hvor der var hede-

bølge i forhold til deres tærskel (hedebølgen rundede 12 graders 

varme på en god dag). 

 

Før jeg vidste af det var tiden gået og det var min tur til at tage hje-

mad. Det var hårdt at sige farvel til hundene, men ikke nær så slemt 

da jeg allerede på dette tidspunkt havde besluttet mig for at flytte til 

Island i en længere periode for blive i firmaet. Nu hvor jeg skal til-

bage, er der ikke kun 23 hunde men 30, da Franka, en af tæverne, 

fødte 7 flotte og velfungerende hvalpe den 15. juli. 

Nu er der kun tilbage at sige, hvis I er interesseret i at komme til 

Island for at komme ud i flot natur og prøve en hundeslædetur så 

kan I gå ind på hjemmesiden: www.dogsledding.is 

 

Jeg håber stadig at få lejlighed til at komme på ferie i en periode, 

hvor Brande Skiklub har en tur. Der er ikke fine langrendsløjper 

der, hvor jeg bor nu. 

PÅ ISLAND 
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Mange hilsner fra Christian 

Peter MacLassen 


