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SKISMØREN
HIB SKIKLUB
2009

Nr. 13

7. årgang
Formanden har ordet:
Vintersæsonen 2008-9 er vel overstået. Der har været 59 deltagere på turene i uge5 og 7. Derudover har 9 deltaget i Vasaloppet, samt 1 i Birkebeinerrennet. Det må siges at have været en
god sæson. Rulleskiprojektet, som vi opstartede i 2008, vil mere massivt få opmærksomhed i
den kommende tid. Se side 10 og 11. Turene til næste sæson kan der læses om inde i bladet.
God sommer og få så trænet lidt mere til skisæsonen. Det gør altid en skitur sjovere, når man
er i god form.
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

BILLEDER FRA SKEI

Formand

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

Karen Birgit Bækgaard

Kasserer

Leharsvej 12
7400 Herning
97129501
K.baekgaard@webspeed.dk

Nanny Thalund

Sekretær

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

Thomas Krogh-Rosenberg

Web-master

Brandtsgade 7
6400 Sønderborg
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Peter Nowack

Næstformand

Klintholmvej 32 Tjørring
7400 Herning
9726 7657 / 2872 1481
nowack@mail.tele.dk
Deadline: Bladet har deadline d. 20. september 2009
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
Side 2

Side 15

TUREN I UGE 7 2010
SKEIKAMPEN
Lørdag den 13. februar - søndag den 21. februar 2010
Gammel kærlighed ruster ikke, så igen - igen - 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. Der er 300 - 700 m til liftene, og i samme afstand ligger information,
butik, sportsforretning, skiskole og skiudlejning. Langrendsløjperne 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 eller type F 43 m2].
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. Type F er lig type E, men i køjerummet er der 4 sovepladser.
Afrejse:





Lørdag d. 13. februar: Afgang kl. 06.30 fra Herning med bus til Frederikshavn.
Kl. 10.00 afgang fra Frederikshavn med Stena Line. Ankomst Oslo kl. 18.30
Bus fra Oslo til Skeikampen med ankomst ca. kl. 22.00 - 23.00

Hjemrejse:





Lørdag d. 20. februar: Afgang kl. 13.00 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. 21. februar kl. 11.00.

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)

Voksne: 3500 kr.




Ungdom ( 12 - 17 år ): 1750 kr.
Børn: 1150 kr.

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. senest mandag den 1. september 2009
Ang. betaling: Se under beskrivelsen af turen i uge 5 til Hovden.
Du kan sammen med tilmelding bestille dagskahyt: 280 kr. for 4 køjepladser. Bestille aftenbuffet til 240 kr. (Børn til og
med 14 år koster 60 kr.), samt morgenbuffet til 58 kr. (Børn 29 kr.)
NB. Beløbet betales sammen med opkrævning af restbetaling af turen. (Priserne er gældende priser og kan evt. ændre sig
lidt - måske kunne vi få klubrabat?)
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Medlemsantal pr. 1. april 2009:

Meddelelser fra bestyrelsen:
Vi har i år deltaget i forbundets repræsentantskabsmøde, og Jens Ole
deltog også i et informationsseminar,
hvor temaet var klubbesøg ved den
nyansatte breddekonsulent Tom Jensen.
Bestyrelsen vil herefter få besøg af
Tom Jensen, hvor han vil hjælpe os
med idéer til klubbens udvikling.
Da vi har fået et tilskud fra IkastBrande Kommune til indkøb af rulleski, vil prøve at opstarte HIB RULLESKI i løbet af maj måned. Se side
11 og følg med på hjemmesiden.
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.
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FRA VORES NYE MEDLEM

BILLEDER FRA HOVDEN

Artikel til HIB klubblad
Et par måneder forinden, var der ikke meget der tydede på, at der på min togbillet
skulle stå ankomststation Herning, da jeg ankom til stationen fredag aften d. 6. februar.
Et par måneder forinden havde jeg besluttet mig for, at jeg for første gang ville prøve
kræfter med det traditionsrige langrendsløb ”väsaløbet” i Sverige som foregår fra
Sälen til Mora over 90 km. Jeg ville tilmelde mig løbet igennem dansk skiforbund og
deltage i deres arrangerede tur til Sverige.
Dette krævede, at jeg skulle være medlem at en skiklub under dansk skiforbund. Jeg
fik anbefalet Brande skiklub, nu HIB. Jeg havde mine betænkeligheder, da jeg bor i
Nykøbing Falster, men jeg valgte dog alligevel hurtigt og melde mig ind, og blev
kort tid efter optaget i klubben. Nu var turen til väsaløbet klaret.
Jeg havde trænet hårdt igennem længere tid via badminton, løb og cykling, men jeg
måtte også have nogle langrendskilometer i benene. Efter et kig på Brande skiklubs
hjemmeside, blev jeg bekendt med, at de havde arrangeret en fællestur i uge 7 til
Skeikampen i Norge.
Jeg kontaktede klubbens formand Jens Ole og var så heldig at kunne få lov til at
komme med og deltage på turen. Afgangen til Norge foregik lørdag morgen d. 7.
februar.
Jeg kendte ikke nogle i det jyske, men nogle gange skal bare kaste sig ud i det, og det
gjorde jeg!
Samtidig var jeg så heldig og privilegeret, at Jens Ole og hans kone Jette var så gæstfrie at tilbyde mig, at overnatte aftenen før om fredagen hos dem, så jeg ikke skulle
kæmpe med at komme frem lørdag morgen fra Nykøbing Falster. Derfor kom der til
at stå ankomststation Herning på min togbillet fredag d. 6. februar om aftenen.
Jeg blev hurtigt integreret i det jyske flok om lørdagen, og så gik turen ellers til det
norske højland.
Vi havde en fantastisk tur. Godt vejr og gode skiforhold, hård træning og masser af
glade mennesker og godt humør, en vinterferiecocktail af absolut højest tænkelige
niveau.
14 dage efter Norgeturen gjaldt det så väsaløbet. Jeg var så heldig at Jens Ole også
skulle med til løbet. Hans skierfaring havde jeg nydt rigtig godt af i Norge, og den
benyttede jeg mig også af i Sverige.
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TUREN I UGE 5 2010
HOVDEN
Søndag den 31. januar - søndag den 7. februar 2010
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 2 lysløjper , 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 rimelige hytter i gå-afstand til Hovden 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 kombineret 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, køleskab med fryser, 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. 31. januar: Afgang kl. 8.00 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. 7. februar: Afgang kl. 12.00 med bus til Kristiansand.

PETER STRYG FRA FALSTER
Selve Väsaløbet var en hård omgang. Jeg var flere gange under de 90 km i krise,
men hver gang fik jeg heldigvis skudt brystet frem og kæmpet mig videre. Mod slutningen, 6. km fra mål, så jeg en velbekendt stil fremme i sporet. Da jeg nåede op var
der ingen tvivl, det var Jens Ole. Efter et par smil og ordvekslinger til hinanden kom
ordene fra Jens Ole, ”puha jeg er godt nok træt og færdig”. På dette tidspunkt kørte
det ok fra mig, og lidt efter drog jeg forbi og af sted mod målstregen i Mora.
Men med små 3 km fra mål ramte jeg den såkaldte ”mur”. Jeg var træt, færdig og
tømt for energi. Jeg fik meget langsomt kæmpet mig igennem de sidste kilometer og
kunne med en lille slutspurt glad og træt glide over stregen. ”Endelig i mål tænkte
jeg, dette gør jeg aldrig mere.” Kort tid efter kom en glad Jens Ole også over stregen.
Jeg traf en beslutning, jeg i dag er RIGTIG glad for, og det var at melde mig ind HIB
skiklub. Jeg vil gerne have lov og sige tusind tak til alle på turen i uge 7. En særlig
stor tak skal lyde til formand Jens Ole og Jette for deres gæstfrihed, hjælpsomlighed
og deres måde at byde mig velkommen på.
Jeg ser frem til alle de kommende skiarrangementer med HIB og at se nye som gamle
ansigter, og selvfølgelig skal jeg da op og løbe en masse väsaløb igen samt andre
langrendsløb i fremtiden .

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

Mange skihilsner fra Peter Stryg – Nykøbing Falster!

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)

Voksne: 2700 kr.




Ungdom ( 12 - 17 år ): 1350 kr.
Børn: 900 kr.

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. senest mandag den 1. september 2009

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 HIB Skiklub og Danmarks Skiforbund dækket af en forsikring.

Du kan sammen med tilmelding bestille aftenbuffet på hjemrejsen til 230 kr. (115 kr. for børn op til 14 år). Beløbet
opkræves ved opkrævning af turens restbetaling. Priserne er aktuelle priser og kan derfor ændre sig lidt - måske kunne
vi få klubrabat?)
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Peter og Jens Ole på
vej til Austlid, rød
løjpe.
(Foto: Peder Sieg)
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KLUBMESTERSKABER

RULLESKISTÆVNE

Atter i år gennemførtes klubmesterskaberne i langrend på den måde, at
man skulle gætte tiden på en given strækning. Den, der kom nærmest
den gættede (vurderede) tid, var klubmester i langrend.

Lørdag den xx.xx.xxxx

Klubmesterskab 1. afdeling i Hovden
Børn:
Nr. 1 blev Malthe Bejder Rosenberg med en forskel på 88 sek.
Seniorer:
Nr. 1 blev Frants Nielsen med en forskel på 1 sek.
Nr. 1 blev Mogens Andersen Nr. 1 blev Kurt Odborg Nr. 4 blev Inga Andersen med en forskel på 2 sek.
Nr. 5 blev Anni Jensen med en forskel på 3 sek.
Nr. 6 blev Nanny Thalund med en forskel på 5 sek.
Nr. 7 blev Egon Mathiasen med en forskel på 6 sek.
Nr. 7 blev Hans Bloch med en forskel på 6 sek.
Nr. 9 blev Kjeld Bækgaard med en forskel på 9 sek.
Nr. 10 blev Astrid Østergaard med en forskel på 10 sek.
Nr. 10 blev Kristian Østergaard med en forskel på 10 sek.
Nr. 10 blev Jens Jørgen Jensen med en forskel på 10 sek.
Nr. 13 blev Klaus Bloch med en forskel på 14 sek.
Nr. 14 blev Rudolf Thalund med en forskel på 15 sek.
Nr. 14 blev Bitten Nielsen med en forskel på 15 sek.
Nr. 16 blev Hans Johansen med en forskel på 17 sek.
Nr. 17 blev Bjarke Jensen med en forskel på 21 sek.
Nr. 18 blev Anne Lock med en forskel på 33 sek.
Nr. 19 blev Aage Knudsen med en forskel på 34 sek.
Nr. 20 blev Jens Ole Krogh med en forskel på 45 sek.
Nr. 21 blev Eva Johansen med en forskel på 62 sek.
Nr. 22 blev Inger Knudsen med en forskel på 73 sek.
Nr. 23 blev Finn Bennetsen med en forskel på 76 sek.
Nr. 24 blev Karen Birgit Bækgaard med en forskel på 120 sek.
Nr. 25 blev Arne Lock med en forskel på 147 sek.

De fleste rulleskitræf foregår på Sjælland. Der har også været arrangeret noget her i
Jylland de senere år, men ikke med mange deltagere. Man forsøger i samarbejde med
Nordic Sport i Hillerød at opstarte løb fordelt over Sjælland, Fyn og Jylland.
HIB SKIKLUB har indvilget i at arrangere et af løbene, så derfor: Reservér dagen,
hvor vi vil få brug for en del hjælpere. Hold øje med klubmails og hjemmesiden.
Bestyrelsen håber på, at så mange vil bakke op om vores første arrangement som
HIB SKIKLUB.
PS. Desværre kender vi ikke vide datoen endnu, da den udmeldte dato, 20/6
falder sammen med rulleskiløb i Fåborg, ét af 7 løb i Vest Cup Rulleski 2009.
Men hold øje med klubmail og hjemmeside.

Generelt løb deltagerne alt for hurtigt. Hurtigste løber var Bjarke Jensen i tiden 1.29
min. foran Klaus Bloch, som fik lov til at sætte rekord. Klaus løb i tiden 1.30 min.
Side 6
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RULLESKI

LANGREND OG ALPIN

HIB SKIKLUB har fået en del presseomtale - både de i efteråret og her vinteren
igennem. Som tidligere nævnt skal vi i denne sæson i gang med rulleskiløbet. Vi har
fået nogle henvendelser om rulleski, så et eller andet sted ”derude” er der løbere, der
er interesserede.
I skrivende stund er 6 par forskellige rulleski, inkl. stave indkøbt for det beløb, som
Ikast-Brande Kommune så venligt har doneret os som ekstraordinært tilskud. Nu er
det bare med at komme ud og prøve denne fascinerende måde at løbe på ski uden
sne.

Klubmesterskab 2. afdeling i Skeikampen

Træning med instruktion vil foregå én gang om ugen følgende steder kl. 18.
Man løber max. 1 time.
Medbring selv skistøvler og beskyttelsesudstyr. Hjælm er påbudt.
Vi har 6 par rulleski med Rottefeller og 3 par med Salomon bindinger. Vi har også
stave af forskellige længder.
Dato

Sted

Omklædning og
bad

Mandag 4. maj

Idrætshallen i Brande (ved hovedindgangen)

Ikke endnu

Tirsdag 12. maj

Herning Orienteringsklubs hus i Knudmosen

ja

Onsdag 20. maj

Nordre Skole i Ikast. P-pladsen ved Idrætsefterskole Ikke end-

Børn:
Nr. 1 blev Lasse vad med en forskel på 43 sek.
Seniorer:
Nr. 1 blev Peter Stryg med en forskel på 2 sek.
Nr. 2 blev Inger Nowack med en forskel på 4 sek.
Nr. 3 blev Kristian Vad med en forskel på 10sek.
Nr. 4 blev Klaus Sørensen med en forskel på 28 sek.
Nr. 5 blev Jens Ole Krogh med en forskel på 32 sek.
Nr. 6 blev Ingelise Sørensen med en forskel på 35 sek.
Nr. 7 blev Peter Nowack med en forskel på 40 sek.
Nr. 8 blev Margit Troelsen med en forskel på 75 sek.
Nr. 8 blev Henning Troelsen med en forskel på 75 sek.
Nr. 10 blev Peder Sieg med en forskel på 99 sek.

ALPIN - Klubmesterskab
Her blev der arrangeret forskellige holdkonkurrencer mellem deltagerne. Arrangører
af det vellykkede mesterskab var Heidi og Thomas F. K. Rosenberg. Formålet var, at
deltagerne skulle lære hinanden bedre at kende. Dette lykkedes absolut, da vi i de
følgende dage kunne se et meget bedre sammenhold, end der havde været tidligere.
Flot.
Delagere: Marie Louise Nowack, Maria Lindhardtsen, Mathies Gråsby vad, Kasper
Kofoed Bloch, Aage Gasbjerg og Ole Madsen.

nu

Torsdag 28. maj

Herning Orienteringsklubs hus i Knudmosen

ja

Mandag 1. juni

Nordre Skole i Ikast. P-pladsen ved Idrætsefterskole Ikke endnu

Tirsdag 9. juni

Herning Orienteringsklubs hus i Knudmosen

ja

Onsdag 17. juni

Idrætshallen i Brande (ved hovedindgangen)

Ikke endnu

Torsdag 25. juni

Herning Orienteringsklubs hus i Knudmosen

ja
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