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SKISMØREN
HIB SKIKLUB
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Nr. 23

12. årgang
Formanden har ordet:
Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at
tænke på den kommende skisæson. Se på billederne fra turen i uge 7, og få inspiration til den kommende vinter.
Jens Ole Krogh
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

Formand

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

Flemming Sasser

Kasserer

Sekretær

Vivaldisvej 8
7400 Herning
Majbrith.Axelsen@gmail.com

Thomas Krogh-Rosenberg

Turen med HIB Skiklub går i februar 2015 til Vierli ved Rauland i Norge.Vi skal bo i flotte 90
m2 store huse ”Fjellsyn” beliggende lige ude i langrendsterrænet. Der er 3 soveværelser med
plads til 3, men vi placerer kun 2 voksne i hvert værelse. Dvs. at vi som udgangspunkt laver
grupper på 6 voksne. Børn og unge deltagere indgår i grupperne, hvor de hører hjemme. Der er
1 badeværelse og 1 toilet. Se andet sted i bladet beskrivelse af huset og området. Der er gratis
skibus til Rauland hver dag. Bustider fra Vierli: Ca. hver anden time fra kl. 10 til 16.45. Bustider fra Rauland til Vierli: Ca. hver anden time fra kl. 9.15 til 16. Turen varer 40 min.
Hjemrejse:

Søndag d. 8. februar: Afgang kl. 04.00 med bus til Hirtshals

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

Bus fra Larvik til Vierli med ankomst ca. kl. 17 - 18 afhængig af vejret
Hjemrejse:

Lørdag d. 14. februar: Afgang kl. 09.00 med bus til Kristiansand.

Kl. 16.30 afgang fra Kristiansand med Color Line med ankomst Hirtshals kl. 19.45

Bus fra Hirtshals til Herning med ankomst ca. kl. 22.00 - 23.00

Web-master

Brydehøjvej 50
8462 Harlev
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Peter Nowack

VIERLI - RAULAND
Langrend - Alpin
Søndag den 8. februar 2014 - lørdag den 14. februar 2015

Vivaldisvej 8
7400 Herning
22373197
Flemming@Sasser.dk

Majbrith Axelsen

TUREN I UGE 7 2015

Næstformand

Klintholmvej 32 Tjørring
7400 Herning
9726 7657 / 25609405
nowack@mail.tele.dk

Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)

Voksne: 3400 kr.

Ungdom ( 12 - 19 år ): 1700 kr.

Børn: 1140 kr.
Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. pr. person senest fredag d. 5. september 2014

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. Du er som medlem af
HIB Skiklub og Danmarks Skiforbund dækket af en kollektiv idrætsforsikringforsikring

Du kan sammen med tilmelding bestille morgenbuffet til 120 kr. (60 kr. for børn op til 14
år) på udrejsen, samt aftenbuffet på hjemrejsen til 275 kr. (138 kr. for børn op til 14 år). Priserne er selvfølgelig pr. buffet. Aktuelle priser. Kan ændres lidt. Beløbet opkræves ved opkrævning af turens restbetaling. (Indtil videre er der bestilt til 36 voksne og 8 børn)

Deadline: Bladet har deadline d. 21. september 2014
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
Side 2

Sidste tilmelding er 5. september og du må MEGET gerne tilmelde dig og betale inden.
(Buffet er efter ”først til mølle-princippet!”)
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AKTIVITETER I VIERLI

INDHOLD
INDLÆG

MEDDELELSER
SIDE

Formanden har ordet
Bestyrelsen
Indhold, meddelelser og indlæg
Det blå kort
Ski-ulykker
Billeder fra Austlid 2014
Åbent hus i Ikast uge 35
Billeder fra Austlid 2014
Vierli-turen 2015
Aktiviteter i Vierli
Turen i uge 7, 2015
Brande Buslinier / Herning Turist

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Medlemsantal pr. 1. april 2014: 93

Meddelelser fra bestyrelsen:
.

Den 18. juni - en dejlig sommeraften - afholdt vi 4. afdeling af Vestcup Rulleski. Der
var 15 deltagere, og efter løbet var det hyggeligt samvær i kælderen ved Jens Ole.
Næste løb bliver i Holstebro lørdag den 9. august kl.12.
Er du mere interesseret i ruleski, kan du finde flere oplysninger på www.vestcup.dk
Torsdag den 28. august holder HIB Skiklub åbent hus i Ikast for interesserede i rulleski.
I dette blad kan du finde invitationen til næste års tur til Norge, og vil måske undre
dig over, at vi ikke tager til Austlid ved Skeikampen. Så vidt vi har fået oplyst kan
boligerne i bookes i 2015, men mon ikke området har så mange kvaliteter, at vi kan
vende tilbage en gang i fremtiden.
Bestyrelsen
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DET BLÅ KORT
Husk det blå kort
(klippet fra Herning Folkeblad den 20. juni 2014)

VIERLI-TUREN 2015
Vierli Turistcenter.
Med sine fem skihejse og 11 nedkørsler af forskellige sværhedsgrader er Vierli Skicenter et
alpinområde med stor variation. Hvad enten du er stor eller lille, erfaren alpinist eller nybegynder, vil du finde udfordringer her. Her i Vierli findes en af Norges største kælkebakker.

Varieret løjpenet i telemarken til langrend
Pr. 1. august er det ikke længere nok at medbringe sit gule sygesikringsbevis,
når man skal ud at rejse. Den dato bliver den offentlige rejsesygesikring nemlig ophævet, og fremover bør man derfor medbringe det blå EUsygesikringskort på udlandsrejser. Det blå kort giver ret til samme behandling, som borgerne i det land, man rejser i og dækker rejser i EU, EØS
(Norge, Island, Liechtenstein) og Schweiz. Kortet er gratis og kan bestilles på
www.borger.dk
På hjemmesiden www.huskdetblå.dk kan man få overblik over, hvordan man
er dækket af kortet i hvert enkelt land, og man kan få mere at vide om de nye
regler for rejsesygesikring.
Hvis man rejser uden for EU, EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne dækker
hverken det gule eller det blå kort.

Løjpenettet i området er så varieret og omfattende, at du ikke behøver at tage den samme tur
hver dag, men kan møde nye oplevelser på nye ture. En tur i Silkedalen er værd at prøve. Her
går løjperne helt op på højfjeldet i et smukt og afvekslende landskab.

Lysløjpe
Fra november er der en lysløjpe fra Vierli Turistcenter til Rauland Højfjeldshotel på 6 km.

Børnenes Vierli
For de mindste er der anlagt et aktivitetsområde med bl.a. et langsomtgående
skitræk, huler, hop, kælkebane. Der er
også trampoliner, stor hoppepude, hoppeslot, igloer samt gode siddepladser
ude.
Plantegning af vores huse:
Se på følgende flotte side alt om husene, samt hele området:
www.visitrauland.com/Aktoer/VierliTuristsenter/Vierli-Hyttegrend/Hyttetype-C-Fjellsyn-9-pers
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BILLEDER AUSTLID

SKI ULYKKER
Mange ulykker på danskernes skiferier
Vinterhalvåret er højsæson for ski-ulykker, og rigtig mange danskere kommer galt af sted på pisterne. Én ud af 50 skirejsende kommer til skade på vinterens skiferie.
Ofte uheld på feriens første dage
Knæskader, ledbåndsskader og brud på arme og ben er de typiske skader.
Man er oftest forsigtig den første eller anden dag, men så tror mange, at nu er
de verdensmestre og suser af sted. Så er det, at skaden kan ske!
Hjemtransporten er en dyr affære
Østrig, Frankrig, Italien og Norge er danskernes foretrukne skirejsedestinationer. Bliver du syg eller kommer til skade kan du få brug for en ganske bekostelig hjemtransport.
Derfor er det vigtigt, at du har en forsikring, der dækker hjemtransporten.
Check din rejseforsikring
Undersøg om din rejseforsikring gælder som skirejseforsikring i tilfælde af
skader, og undersøg om din forsikring også dækker hjemtransport.
Selv om du er dækket af den kollektive Idrætsforsikring gennem Danmarks
Skiforbund bør du selv tegne din egen rejseforsikring. Mange forsikringsselskaber giver sådan en forsikring under din basisforsikring / ansvarsforsikring
/ husforsikring o.a.
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BILLEDER - AUSTLID

ÅBENT HUS I IKAST
Sidst i august 2014
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 torsdag den 28. august kl. 17 - 19
Hagelkærvej 40, 7430 Ikast
Vi vil invitere rulleskiløbere og løbere på rulleskøjter til at løbe sammen. Der er fælles instruktion, hvorefter vi vil løbe rundt på pladsen foran Stadome ved Hagelskærvej. 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 i Ikast. Bestyrelsen håber på, at mange
vil bakke op om dette arrangement.
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