BRANDESKIKLUB.dk

Vinteren 2009-10 har været fantastisk. Sne i næsten 3 måneder og maskinlavede spor overalt i landet.
Mange har haft gode oplevelser i det snedækkede Danmark, og mange steder var der ”Norske” forhold. En
tak til Feldborg Skovdistrikt for fine løjper, og en speciel tak til Herning Golfklub, som stillede greenkeeper med traktor til rådighed, så vi fik en god løjpesløjfe rundt i kanten af golfbanen. Løjpen blev brugt flittigt næsten hver dag hele vinteren, og så var det dejligt at afbryde løbet med en varm kop kakao i Golfklubbens klubhus.
Derfor var mange i god skiform, da turene til Hovden og til Skeikampen skulle udføres. I år har igen rigtig
mange deltaget. 71 i alt på disse ture, samt 9, som deltog i årets Vasaløb.
Der har været talt meget om at ændre uge-5-turen til senere på året. Men vi er kommet frem til, at vi arrangerer som sædvanligt. Det er der sikkert forståelse for, og vejret kan man jo ikke spå om 7 måneder ud i
fremtiden. Vi kan kun håbe på gode ski-temperaturer ( ca. - 5 til - 10 gr.) og masser af sol og ingen vind.
Allerede nu er turene i 2011 på plads. Se nærmere om turene inde i bladet.
Husk at udbrede kendskabet til HIB Skiklub, og invitér MEGET gerne gæster med på vores ture.
God sommer

Per, Jens Ole og Peter øver faldteknik

Side 16

side 1

Juni 2010

BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

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

Karen Birgit Bækgaard

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

Nanny Thalund

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

Thomas Krogh-Rosenberg

Ranonkelvej 157
8270 Sabro
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Peter Nowack

Klintholmvej 32 Tjørring
7400 Herning
9726 7657 / 2872 1481
nowack@mail.tele.dk

HOVDEN

Formand

Søndag den 13. februar 2011 - søndag den 20. februar 2011
For nogle år siden var vi i Hovden og boede på Hovdehytta. Nu prøver vi igen. Mange af deltagerne i uge-7-turen har ikke
været i Hovden. Dette er et spændende område og byder på lige så mange gode oplevelser som Beitostölen og Skeikampen.

Kasserer

Hovden er ikke bare en af de mest snesikre destinationer i Norge. Her er også et veludbygget snekanonanlæg,
der sikrer en lang sæson med godt føre på pisterne.
Hold skiferie på Hovden med gode børneforhold til en
familie skiferie – stort alpint område og kilometervis af
langrend. Tag på skiferie på Hovden i Norge.

Afrejse:

Sekretær

•
•
•

Søndag d. 13. februar: Afgang kl. 8.00 fra Herning med bus til Hirtshals
Kl. 12.15 afgang fra Hirtshals med Color Line med ankomst til Kristiansand kl. 15.30
Bus fra Kristiansand til Hovden med ankomst ca. kl. 19.00

Hjemrejse:

•
•
•

Web-master

Søndag d. 20. februar: Afgang kl. 08.00 med bus til Larvik.
Kl. 12.15 afgang fra Larvik med Color Line med ankomst Hirtshals kl. 16.30
Bus fra Hirtshals til Herning med ankomst ca. kl. 18.30 - 19.00

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)
•
Voksne: 3500 kr.

•
•

Ungdom ( 12 - 19 år ): 1750 kr.
Børn: 1167 kr.

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. senest onsdag den 1. september 2010
•
Jens Ole Krogh 9712 4642 / 2929 2627

Næstformand

Deadline: Bladet har deadline d. 20. september 2010
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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TUREN I UGE 7 2011

•
•
•
•

kroghrosenberg@webspeed.dk
Betaling kan indsættes på klubbens konto: 7242 - 1931006
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 kollektiv idrætsforsikringforsikring.

Du kan sammen med tilmelding bestille buffet på hjemrejsen til 220 kr. (110 kr. for børn op til 14 år). Beløbet opkræves
ved opkrævning af turens restbetaling.
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TUREN I UGE 5 2011
BEITOSTÖLEN

Lørdag den 29. januar 2011 - lørdag den 5. februar 2011
Hib Skiklub har tidligere været i dette område. De to sidste gange boede vi i Bitigrenda Hytter, hvor der var en lille km til
centrum og skihejser. Her ligger vi helt centralt med langrend lige uden for døren og 75 - 300 m til skilifter.
Foruden fantastisk langrend, er Beitostølen et
snesikkert skicenter med alpine udfordringer til
hele familien på skiferie sammen. Her er to
skicentre og liftkortet gælder begge steder.
Beitostølen Skicenter, som ligger midt i Beitostølen med gåafstand til de fleste overnatningssteder, byder på rigtig hygge til hele

familiens skiferie. Hold skiferie på Beitostølen
med snesikkert langrend i verdensklasse på
Jotunheimen og alpine udfordringer til hele
familien.

Vi skal bo i Beitotind Apartments og har bestilt 2 store lejligheder til 8 - 10 prs med 4 soverum og to baderum (L4) på 124
m2, 3 lejligheder til 6 - 8 prs. med 3 soverum og 1 baderum (A3) på 84 m2 og 1 lejlighed med 2 soverum og 1 baderum
(T2) på 75 m2. Se lejlighederne på Colorline.dk / skiferie 2011 / Beitostölen / Beitotind Apartments.

Kl. 08.00 afgang fra Hirtshals med Color Line. Ankomst Larvik kl. 11.30
Bus Larvik til Beitostölen med ankomst ca. kl. 15 - 16
Lørdag d. 5. februar: Afgang kl. 08.30 med bus til Larvik
Kl. 12.45 afgang fra Larvik med Color Line. Ankomst Hirtshals kl. 16.15
Bus fra Hirtshals til Herning med ankomst ved aftenstid kl. 18.30

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)
•
Voksne: 2800 kr.

•
•

INDLÆG

SIDE

Formanden har ordet
Bestyrelsen
Indhold og meddelelser
Få det bedre - 75 år, Andreas Gydesen
Klubmesterskaber
Malika fortæller om Hovdenturen
Billeder fra Hovden
Billeder fra Skeikampen
Rulleskistævne og Vasaløb 2011
Vi rullede for Dronningen
Turen i uge 5 2011
Turen i uge 7 2011
Brande Buslinier

1
2
3
4-5
6-7
8
9
10
11
12 - 13
14
15
16
Medlemsantal pr. 1. april 2010: 104

Lørdag d. 29. januar : Afgang kl. 05.00 fra Herning med bus til Hirtshals

Hjemrejse:

•
•
•

MEDDELELSER

Meddelelser fra bestyrelsen:

Afrejse:

•
•
•

INDHOLD

Ungdom ( 12 - 19 år ): 1400 kr.
Børn: 933 kr.

TV-Midt-Vest var med til åbningen af sæsonen 2010. Der var et stort fremmøde på løjpen ved Herning
Golfklub. De lavede et pænt indslag, som blev set af mange i vores område, og det resulterede faktisk i et
godt vintersamarbejde med golfklubben.
Medlemstallet er faldet lidt. Det skyldes, at vi har haft en del éngangs-vasaløbere, som bruger HIB
Skiklub, p.gr.a. vores lave kontingent.
Jens Ole har langt om længe fået papir på, at han kan uddanne begyndere i langrend og rulleski, både i
klassisk og i skøjtestil. Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at flere melder sig til denne basisuddannelse, som
bestemt kan være med til at højne niveauet i HIB Skiklub. Samtidig giver uddannelsen også deltagerne en
større egenfærdighed i begge stilarter. Først i december 2010 arrangerer København Skiklub sammen med
Danmarks Skiforbund et kursus i forskellige færdigheder i langrend. Prøv dette - det siges at være rigtig
godt. Kurset afholdes over 4 dage i Austlid / Skeikampen. Indbydelse kommer senere.

Tilmelding : Se under Hovden på næste side. Angiv hvilken tur du melder dig til.

Sidste tilmelding er 1. september og du må MEGET gerne tilmelde dig og betale inden.
Dette gælder begge ture!
(Klubben har allerede indbetalt depositum).

I forbindelse med Ikast - Brande Kommunes tema i uge 35:
”Ikast - Brande Kommune i bevægelse” har vi fået 3750 kr. til
indkøb af skistøvler. Dette gør, at vores rulleskiudstyr nu er mere
komplet. Interesserede kan nu prøve rulleski uden at have noget
udstyr selv.
Herudover har vi fået ét komplet sæt rulleski med stave og to par
støvler af Danmarks Skiforbund i forbindelse med Projekt Rulleski.
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FÅ DET
= BEVÆGELSE
VI BEDRE
RULLEDE
FOR

DRONNINGEN

Dyrk langrend - og få det bedre fysisk og mentalt!
Vi kender det alle: Efter at have løbet en tur på ben eller ski, cyklet en længere tur, ja, så føler man sig godt tilpas! Er det virkelig sådan, at motion har indflydelse på
vort velbefindende?
Vi har længe vidst, at der sker noget med kroppen rent fysisk. Det kan måles: Hjertet
bliver større og stærkere, pulsen (og vægten!) falder, større kondital ved større iltoptagelse, muskler bliver stærkere og mere udholdende, blodcirkulationen øges ved at
der dannes flere små blodårer (kapilærer), lavere kolesterolindhold i blodet, lavere
blodtryk, mindre knogleskørhed.
Ja, man kan næsten blive ved!!
Mental gevinst!
Nyere forskning og undersøgelser har vist, at der også er en mental/psykisk gevinst.
Det er fortalt i det sidste nummer af København Skiklub’s medlemsblad. Og det er så
interessant, at jeg vil redegøre der for i korte træk:
I dag regnes stress for at være det største sundhedsproblem i den vestlige verden.
Længerevarende stress kan nemt føre til en alvorlig depression. En stor engelsk undersøgelse har for nylig vist, at 20% af alle kvinder og 14% af alle mænd på et eller
andet tidspunkt i deres liv har haft en depression. For at undersøge, hvorvidt motion
har en gavnlig virkning, inddelte man 156 depressive patienter med en middel til
svær depression i 3 grupper. Gruppe 1 fik medicin, gruppe 2 fik motion, og gruppe 3
fik både medicin og motion.
Resultatet af undersøgelsen viste, at gruppe 2, der udelukkende fik motion, havde
reduceret deres depressionssymptomer lige så meget som de øvrige to grupper, der
jo også havde modtaget medicin. Og 6 måneder efter forsøgets afslutning havde de to
grupper, der havde fået motion, færre tilbagefald end den gruppe, der udelukkende
havde fået medicin. Dette peger på, at motion kan være en mere hensigtsmæssig behandling end medicinering alene!
Dansk undersøgelse i 1998.
Herhjemme har vi lavet et lignende forsøg: I 1998 gjorde idrætsforsker og ergoterapeut Henning Sell motionsløb til en fast del af behandlingen for en gruppe psykiske
patienter på Sct. Hans Hospital.
Patienterne mødtes to til tre gange om ugen til løbetræning, og resultatet viste, at
samtlige patienter ret hurtigt følte sig bedre tilpas. Efter tre måneder var forbedringen
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Ovenstående tekst og billeder er taget fra Danmark Skiforbunds hjemmeside under ”Nyheder 16-6-2010”
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VI RULLEDE FOR

75 ÅR - OG STADIG I VIGØR
stabil, og symptomer som bl.a. angst, træthed og modløshed blev væsentligt reduceret. Medicinforbruget blev kraftigt nedsat med færre bivirkninger, som f.eks. overvægt til følge.
Hvordan virker motion mentalt?
Det er svært at give en endegyldig forklaring herpå. I starten af 1990’erne var forskernes interesse hovedsagelig vendt mod kroppens eget morfin, de såkaldte endorfiner, der frigives ved fysisk aktivitet og giver en følelse af opstemthed og velvære.
(Jeg ved ikke, om det har været grunden til min opstemthed ved et par VASA-løb,
som jeg deltog i, og hvor jeg følte jeg havde god smøring og et godt glid, og det hele
bare kørte - - ?).
Siden har man forsket i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og serotonin, som
har en positiv indvirkning på visse dele af hjernen. Serotonin er et signalstof i nervesystemet, der spiller en stor rolle for sindsstemningen. Lægemiddelindustrien udvikler bl.a. sine præparater mod depression ved hjælp af serotonin. Stoffet findes også i
ecstasy-piller!
God tur i sporet!
Andreas Gydesen.

Andreas Gydesen fyldte den 17. februar 75 år.
TIL LYKKE med fødselsdagen ønskedes fra HIB Skiklub med Brian Holms bog,
”Den sidste kilometer”, samt en
god flaske vin. Nu skal vi nok
ikke regne med, at Andreas har
løbet sin sidste kilometer. En
ufattelig træningsiver præger
denne atlet, og så længe hans
tanke og iver om fysisk træning
og deraf følgende velvære er så
intens, vil han ses overalt i kondicentret, i svømmehallen, på
cyklen, på rulleski og på langrendsski. Måske medbringende
sin anden lidenskab, nemlig musikken og hans mundharmonika.
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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.

Onsdag den 1. september 2010

Klubmesterskab 1. afdeling i Hovden 2010
Børn:
Nr. 1 blev Mads Nordstrøm med en forskel på 14 sek.
Nr. 2 blev Martin Thalund med en forskel på 15 sek.
Nr. 3 blev Bertil Nordstrøm med en forskel på 23 sek.
Nr. 4 blev Rikke Thalund med en forskel på 40 sek.
Nr. 5 blev Malika Nielsen med en forskel på 63 sek.
Nr. 5 blev Malthe Bejder Rosenberg med en forskel på 63 sek.
Seniorer / kvinder:
Nr. 1 blev Anne Lock og Inga Andersen med en forskel på 0 sek.
Nr. 2 blev Nanny Thalund med en forskel på 1 sek.
Seniorer / mænd:
Nr. 1 blev Kristian Østergaard med en forskel på 15 sek.
Nr. 2 blev Egon Mathiasen med en forskel på 17 sek.
Ved klubmesterskabet 1. afdeling deltog i alt 32 løbere. Det er vist rekord.
Atter i år løb deltagerne
alt for hurtigt. Hurtigste
løber blandt drengene var
Malthe i tiden 1.57, og
blandt pigerne var det
Rikke i tiden 4.45. Hurtigste kvinde var Maria i
tiden 2.32 og blandt
mændene Jens Ole i tiden
2.30.

I forbindelse med at Ikast-Brande Kommune i uge 35 har et tema, som de kalder
”Ikast-Brande Kommune i bevægelse”
arrangerer HIB Skiklub åbent hus og løb onsdag aften den 1. september. Vi forestiller
os, at man kan komme og se og prøve rulleski før løbet. Selve løbet kalder vi

Vi vil invitere rulleskiløbere og løbere på rulleskøjter
til at løbe sammen. Der tages ikke tid, men man løber
så længe man har lyst og kan på Hagelskærvej i Ikast.
Mon ikke vi kan finde ud af at give lidt kage og drikke.
Derfor: Reservér dagen, hvor vi vil få brug for en del
hjælpere. Hold øje med klubmails og hjemmesiden,
samt de lokale aviser. Bestyrelsen håber på, at mange
vil bakke op om vores første arrangement som HIB SKIKLUB.

Fredag den 4. marts - mandag den 7. marts 2011
Danmarks Skiforbund arrangerer den sædvanlige Vasaløbstur til Sverige. Tilmeldingen er allerede i fuld
gang. Hvis du vil med tilmelder du dig selv på forbundets hjemmeside. Ønsker du flere oplysninger ringer
du bare til Jens Ole på
tlf. 29292627 eller mail til kroghrosenberg@webspeed.dk

Her ses nogle af sidste års deltagere:
Fra venstre: Grethe Østergaard, Kristian Nevers og Flemming Sasser.
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BILLEDER FRA SKEI

LANGREND
Klubmesterskab 2. afdeling i Skeikampen 2010
Børn:
Nr. 1 blev Lasse Vad med en forskel på 20 sek.
Seniorer / kvinder:
Nr. 1 blev Inge Nowack med en forskel på 28 sek.
Nr. 2 blev Mariane Jakobsen med en forskel på 30 sek.
Seniorer / mænd:
Nr. 1 blev Kristian Vad med en forskel på 6 sek.
Nr. 2 blev Johannes Østergaard med en forskel på 8 sek.
ALPIN:
De 11 Alpinister skulle fortælle om gode oplevelser, og det lød til, at alle havde haft
det sjovt. Der var præmier til alle.
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MALIKA FRA HOVDEN
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