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Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse -   
og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.  
 

Men det er allerede nu, at du skal til at bestille plads på skiturene i 2013. Mange medlemmer har gennem 
årene ytret ønske om en tur til Sjusjøen i Norge i uge 5. Det lykkedes jo som bekendt for os. Vi var rigtig 
mange, der nød det fantastiske terræn. Vejret viste sig fra den absolutte bedste side, selv om det var lidt 
koldt. Det var en nydelse at se, hvordan den efterhånden store børnegruppe fandt sammen på bakken ved 
siden af vores boliger, samt ved forskellige besøg rundt ved hinanden. Marias vaffelfest var vist det store 
tilløbsstykke. 
 

Turen til Hovden i uge 7 gik rigtig godt. Vi havde en god tur, selv om vejret drillede ind imellem med tø-
vejr og regn. Desværre var vi kun 6 deltagere. Hvis nu disse deltagere hver skaffer yderligere 2 deltagere, 
og der kunne melde sig endnu flere, ville det være en fordel for økonomien. 
 

Rulleski er godt i gang. Der har været afholdt én afdeling i Vestcup-løbene, og rulleskisæsonen ligger for-
an os. Jeg vil opfordre flere af vores medlemmer til at deltage i disse løb. Der er helt sikkert plads til dig, 
og husk, at der er kun én, der kan blive nr. 1. Se i øvrigt på www.vestcup.dk for nærmere oplysninger. 
 

Onsdag aften den 8. august skal HIB Skiklub arrangere 4. afdeling i Vestcup. Derfor har vi brug for 
dig som hjælper til tidtagning og som vejviser. Meddel gerne nu inden ferien om du kan hjælpe. Du 
kan også deltage i løbet - her tilmelder du dig bare på tilmeldingssiden under www.vestcup.dk. Du 
kan også tilmelde dig på dagen. 
 

I uge 35 er Ikast-Brande Kommune i bevægelse. Her afholder HIB Skiklub åbent hus i lighed med sidste 
år. Dette vil du høre nærmere om. 

God sommer 
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Jens Ole Krogh                            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 
Nannythalund@gmail.com 

Thomas Krogh-Rosenberg       Web-master 
Ranunkelvej 157 
8270 Sabro 
2872 6222 
Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

Deadline: Bladet har deadline d. 23. september 2012 
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Peter Nowack                        Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 
7400 Herning 
9726 7657  /  23820470 
nowack@mail.tele.dk 

TUREN I UGE 7  2013 
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HOVDEN 
Søndag den 10. februar 2013  -  søndag den 17. februar 2013 

 

Vi gentager turen fra sidste år, og tager endnu en gang til Hovden. Vi skal igen bo på Hovdehytta i store lejligheder til 8 -
10 prs. Se yderligere beskrivelse på www.Hovdehytta.no 

Hovden er ikke bare en af de mest snesikre destinatio-
ner 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.  

 

Afrejse: 
 

• Søndag d. 10. 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: 

• Søndag d. 17. 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: 3750 kr. 

• Ungdom ( 12 - 19 år ): 1875 kr. 

• Børn: 1250 kr. 
 

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. pr. person senest onsdag den 1. september 2012 

• Jens Ole Krogh 9712 4642  /  2929 2627 

• 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 240 kr. (120 kr. for børn op til 14 år). Aktuelle priser. 
Kan ændres lidt. Beløbet opkræves ved opkrævning af turens restbetaling.  
 

Sidste tilmelding er 1. september og du må  
MEGET gerne tilmelde dig og betale inden.  
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SJUSJÖEN 
Søndag den 27. januar 2013 - Mandag den 4. februar 2013 

 

Vi gentager sucseen fra sidste år: SJUSJÖEN.  Boligerne er beliggende lige neden-
for skicenteret og lejet gennem Sjusjøen Hytteutleie AS. Desværre er der 4 km. til 
den nærmeste KIWI-butik, men det kan klares. 
 

Der er 350 km. præparerede langrendsløjper både i skov og på fjeld. Skihejsen 
byder på 3 hejse og 7 nedfarter lige fordelt over blå, røde og sorte løjper. Længste 
nedfart er på 2200 m. Faldmeter: 245 m. www.sjusoen-skisenter.no 
 

Hvis du har lyst, kan du her øve dig i Birkebeiner-sporet. 
 

Vi skal bo i rækkehuse med 3 soverum. Se yderlige information på 
www.sjusjoen.no   

Afrejse: 

• Søndag d. 27. januar : Afgang kl. 08.00 fra Herning med bus til Frede-
rikshavn, Kl. 11.50 afgang fra Frederikshavn med Stena Line. Ankomst 
Göteborg kl. 15.15 

• Bus til Sjusjøen med ankomst kl. 21.00 - 22.00 
            
Hjemrejse: 

• Søndag dag d. 3. februar: Afgang kl. 12 med bus til Oslo 

• Kl. 19.30 afgang fra Oslo med Stena Line, hvor du efter en hyggelig aften på færgen overnatter i kahyt.  

• Ankomst mandag morgen den 6. februar kl. 07.30 i Frederikshavn. 

• Bus fra Frederikshavn til Herning med ankomst ved middagstid kl. 12 - mandag den 4. februar. 
 

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal) 

• Voksne: 3000 kr. 

• Ungdom ( 12 - 19 år ): 1500 kr. 

• Børn: 1000 kr. 
 

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

Prisen er inkl. overnatning i 4 køje-kahyt. Aftenbuffet på hjemturen koster 265 kr. med fri indtagel-
se af drikkevarer. (Børn 70 kr.) Morgenmad koster 70 kr. (Børn 35 kr.) Aktuelle priser. Kan ændres 
lidt. 
 

Sidste tilmelding er 1. september og du må MEGET ger-
ne tilmelde dig og betale inden.  
Dette gælder begge ture!  
 

Husk at bestille mad samtidig med tilmelding til turen. 
(Klubben har allerede indbetalt depositum). 
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MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

Der var ingen sne af betydning i vinteren 2011—12 i Danmark. Turene til Norge i uge 5 til Sjusjøen og i 
uge 7 til Hovden gik planmæssigt. Skiskolen var i begge uger godt besøgt. Tak for det, og man kan faktisk 
godt se, at deltagerne bliver bedre til at løbe på ski. Godt gået. 

Vi ses i sporet / Bestyrelsen.  

   Medlemsantal pr. 1. april 2012: 98 

 

 
 
Det plejer at være skituren i skolernes vinterferie, der trækker de fleste mennesker i HIB, men 
sådan var det ikke i år. 
 

Vi var kun seks langrendsløbere, der havde meldt os til turen, så der blev lejet en Mercedes 
minibus til at transportere os til Hovden, hvor vi jo også var sidste år. 
 

Det blev en både hyggelig, sjov og lærerig tur, hvor vi oplevede helt usandsynligt mildt vejr. 
Smukt solskinsvejr med få minusgrader blev afløst af plusgrader, lidt sne og en smule regn. 
Disse vejrforhold stillede store krav til skismøringen, men vi havde et flot udvalg af voks med 
i klubbens vokskasse. 
 

Jens Oles Skiskole nød vi godt af hver dag, og vi lærte hele tiden noget nyt. 
 

Vi holdt fast i traditionen med klubmesterskab i at ramme en idealtid på en given distance. 
Klubmester blev Flemming Sasser. 
 

Da vi kun var seks medlemmer af skiklubben på turen og boede i samme hytte, holdt vi klub-
aften hver aften med lækker mad, kort- og brætspil samt terningespil. 
 

(Fortsættes side 5) 
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Se flere billeder på vores 
hjemmeside under billeder 
2012 

RULLESKI 
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RULLESKI 
(Artiklen om rulleskitræning er klippet fra en artikel i Aktiv Træning september 2011) 
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RULLESKISTÆVNE 

 

Torsdag den 1. september 2012 
 

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. Hvilken dag det bliver kommer senere. Vi forestil-
ler 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 kun på Hagelskærvej i Ikast. 
Mon ikke vi kan finde ud af at give lidt kage og drikke. 
 
Derfor: Reservér aftenen, hvor vi vil få brug for nogle 
hjælpere. Hold øje med klubmails og hjemmesiden, 
samt de lokale aviser. Bestyrelsen håber på, at mange 
vil bakke op om dette arrangement. 
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(fortsat fra side 3) 
 

 

En meget stor tak til deltagerne i skituren i uge syv og en 
særlig tak til Jens Ole, der både fungerede som lejer af 
minibussen, chauffør, turleder og skilærer. 
 

Vi savnede selvfølgelig alle jer, vi plejer at være 
sammen med. Men det kan I jo gøre noget ved. Tag 
lige og meld jer til i uge syv næste år. 

Venlig hilsen 
 

Inge og Peter 
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