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Som den opmærksomme læser kan se, har Skismøren taget hul på det næste årti. Det 

bliver spændende at se, hvad fremtiden byder på i HIB Skiklub. Efter nogle år med to 

arrangerede klubture havde vi kun én tur i 2012, nemlig i uge 7 til Austlid med 35 

deltagere. Se ellers inde i bladet lidt om vores aktiviteter og hold øje med vores hjem-

meside: www.brandeskiklub.dk/blog 
Jens Ole Krogh 
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Jens Ole Krogh                            Formand 
Præstehaven 13 A, st. tv. 

7400 Herning                       

9712 4642 / 2929 2627 

Kroghrosenberg@webspeed.dk 

Flemming Sasser                            
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

22373197 

Flemming@Sasser.dk 

 

Majbrith Axelsen 

Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

Thomas Krogh-Rosenberg       Web-master 
Ranunkelvej 157 

8270 Sabro 

2872 6222 

Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

Deadline: Bladet har deadline d. 22. september 2013 

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  2014 
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AUSTLID  -  SKEIKAMPEN 

Langrend  -   Alpin 
Lørdag den 8. februar 2014  -  lørdag den 15. februar 2014 

 

Vi gentager turen fra sidste år, og tager endnu en gang til AUSTLID syd for SKEIKAMPEN. Vi skal igen bo i dobbelt-

hytter med plads til  8 - 10 prs. afhængig af deltagersammensætning. Området omkring Austlid er det fineste langrends-

område, som man kan tænke sig med udfordringer til alle. Ved hytterne er der en mindre bakke, hvor børn og andre 

legesyge hygger sig. Der er en lille hejs, som kører om aftenen de aftener, hvor der ikke er aftenkørsel på Skeikampen. 

Der er gratis skibus til Skeikampen hver dag. Muligvis arrangerer vi selv kørsel til Skeikampen efter behov. 

Se yderligere beskrivelse på www.skeikampen.no/Overnatting/Austlid-Fjellstue-og-hytter1/ 

Afrejse: 
 

 Lørdag d. 8. februar: Afgang kl. 4.00 fra Herning med bus til Hirtshals 

 Kl. 08.00 afgang fra Hirtshals med Color Line med ankomst til Larvik  kl. 11.45 

 Bus fra Larvik til Austlid med ankomst ca. kl. 19.00 (afhængig af vejret) 
 

Hjemrejse: 

 Lørdag d. 17. februar: Afgang kl. 07.00 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: 3600 kr. 

 Ungdom ( 12 - 19 år ): 1800 kr. 

 Børn: 1200 kr. 
 

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. pr. person senest søndag den 1. september 2013 

 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 morgenbuffet på udrejsen, samt aftenbuffet på hjemrejsen til 264 kr. (132 kr. for 

børn op til 14 år). Priserne er selvfølgelig pr. buffet. Aktuelle priser. Kan ændres lidt. Beløbet opkræves ved opkrævning 

af turens restbetaling. (Buffet er først til mølle-princippet [vi har 19 på udturen og 38 på hjemturen] ) 

 

Sidste tilmelding er 1. september og du må MEGET gerne tilmelde dig 

og betale inden.  
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skiltenes kilometer angivelser, og med den indtil da bevarede tro på fløses forklar-

inger om nedkørsler, viste smøringen sig ret hurtigt at være forkert. 
 

Trætte - men med store 

forventninger - trådte flok-

ken ind af døren til 

Fagerhøj, blot for at opleve, 

at stedet på ”netop denne 

dag”, havde valgt at lukke 

tidligt. Klokken var da knap 

16.00.  Med sædvanlig 

charme og ”hælden vand ud 

af ørerne” om tidligere 

meritter lykkedes det at 

fremtrylle kaffe, kakao og 

kager, samt de 2 sidste vaf-

ler. Solen var nu ved at gå 

ned, men endnu en gang 

kastede vore helte sig ud i 

sporet. Herfra er det ”ren nedkørsel”, - i hvert fald lige efter det næste sving. 

Efterhånden forsvandt sporet i mørket. De 3 musketerer påmonterede pandelamper, 

mens fløsen blot måbede. Uforberedt på at turen kunne trække så længe ud. 
 

Nu gik det faktisk nedad, og vel fremme ved et sporkryds, hvor vore 3 helte ivrigt 

diskuterede det ideelle vejvalg mod ”hjemmets” goder, lykkedes det den unge fløs at 

luske væk i mærket, så han ikke skulle stilles til regnskab for det samlede kilometer-

antal, hvis det måtte vise sig at runde de 60 km. 
 

Husk nu, at det vigtigste ved en historie ikke nødvendigvis er sandhedsværdien, men 

at den er spændende. Skulle de 3 musketerer i godt selskab fortælle en lidt anden 

version af historien, så accepter det og ros dem for deres fantasifulde fortælletalent. 
 

 

      Den unge fløs 

 

 

 

 

(El-masterne langs Per Gyndtvejen i mørke) 
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MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

.  
 

 

 

 

 

 

   Medlemsantal pr. 1. april 2013: 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores kære næstformand faldt på næsen og forstuvede begge sine storetæer. 

Uh  -  ha .. Han skulle efter sigende kunne gå igen 

 

 



BILLEDER 
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Her stødte den unge fløs til flokken - allerede bagud på point. Starten videre er opad, 

og flere og flere klædningsstykker røg i rygsækken. På toppen var solen kommet 

frem, og fjeldet foldede sig ud fra sin flotteste side. Hvilken udsigt - og endnu kræfter 

til at nyde det. Ved første skillevej pegede fløsen frem mod det spor, der ikke var kørt 

op! Formanden trådte i karakter, og gik straks foran - ned ad bakken. Vel nede i bun-

den havde han udtænkt den ideelle strategi for den videre færd fremad. Rækkefølgen 

frem gennem den kolde sne skulle ske i alders-rækkefølge, med de yngste kræfter 

forrest. 
 

Sådan forløb de næste 15 

km. Hver gang fløsen 

stoppede op for at få 

vejret, begyndte de tre 

musketerer at berette om, 

hvilke prøvelser de 

havde været igennem, og 

derfor ikke kunne tilbyde 

at tage føringer. Én 

havde brækket ryggen 

flere steder, en anden 

flere ribben, og den sid-

ste havde smurt sine ski 

med henblik på rene ned-

kørsler i præparerede 

spor. Der blev gjort ind-

hug i forsyningerne, - og 

så videre fremad. 

 

Turen havde nu varet i 3 timer, og endelig gled flokken ind i på præparerede spor. 

Nedkørsel - og Flemmings smøring kom nu til sin ret. Med det resultat, at han ikke 

fik drejet skarpt til venstre, da resten af flokken skiftede retning. Alle nåede dog vel 

frem til vendepunktet, og de resterende medbragte herligheder pakket ud i solskins-

vejret. Endnu engang blev udsigten nydt. 
 

 

Garmin-urene gav nu op. Tiden var udløbet, men de 3 nåede at registrere både højde  

og kilometer antal. Der begyndte at opstå alvorlig tvivl om fløsens kilometer angiv-

else, når der havde været 28 km frem til vendepunktet. Godt, at resten af turen ville 

være mere ”lige på” og ”næsten” ren nedkørsel. Således tanket op og veludhvilet, gik 

det optimistisk mod Fagerhøj. Ret hurtigt var der dog vrøvl mellem tidsforbrug og 



EN LANG TUR 

De tre Musketerer. 
 

Historien er lavet i mange versioner, men altid med 3 helte i deres bedste alder, og 

med lige netop de færdigheder og den livserfaring, der gør dem i stand til at klare sig 

igennem alle genvordigheder. Og således også denne. 
 

Scenen er klubbens 2013 

skitur til Austlid, oppe 

nordvest for Lilleham-

mer. Et pragtfuldt lan-

grendsområde med ud-

fordringer til store og 

små, nybegyndere - og 

de lidt mere rutinerede, 

som vore 3 helte.  

 

 

 

 

 

 

 

Flemming S., Jens Jørgen og vor ærværdige formand Jens Ole havde på forskellige 

tidspunkter modtaget en udfordring fra en af klubbens nye unge fløse. Han havde 

forklaret om den ultimative herretur, der via Skeikampen gik videre mod nord, med 

Kvittfjeld som vendepunkt. Hjemturen over Fagerhøj ville være en ren nedkørsel, og 

den samlede tur på ”godt” 40 km. (En tilsvarende Dametur, der ender nede i Segal-

stad Bru har den fordel, at den faktisk går nedad meget af vejen, og at du blot tager 

bussen tilbage op ad bakken). 
 

Det var på turens 3. dag og musklerne ømme. Nu viste rutinen første gang sin beretti-

gelse, for i stedet for at tage skibussen det første stykke vej, kastede vore 3 helte sig 

ud over kanten, og den barske nedkørsel som start op mod Skeikampen. Nu var lem-

merne både stive og kolde! Fremme ved Skeikampen var fingre, tæer og lårmuskler 

ved at være blødgjorte igen. 
 

Her stødte den unge fløs til flokken – allerede bagud på point. Starten videre er opad, 

og flere og flere klædningsstykker røg i rygsækken. På toppen var solen kommet 

frem, og fjeldet foldede sig ud fra sin flotteste side. Hvilken udsigt – og endnu 

kræfter til at nyde det.  Ved første skillevej pegede fløsen frem mod det spor, der ikke 
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ÅBENT HUS I IKAST 

 

Torsdag den 29. august 2013 
 

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 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 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 klub-

mails og hjemmesiden, samt de lokale aviser. Bestyrelsen håber på, at mange vil bak-

ke op om dette arrangement. 
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 Klippet fra Herning Folkeblad: ”LØRDAGSSJOV” 
                      

 

 

 

 

Fotografen har været lidt uheldig med billedet til højre. Der er røget en anelse ud hist 

og her. Helt præcis er der fem fejl på billedet i forhold til billedet til venstre. Find de 

fem kiks på billedet - og se vores hjemmeside en uge efter, at du har modtaget dette 

nummer af bladet. 
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