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SKISMØREN 
HIB SKIKLUB 

 

2015        Nr. 25  
 

13. årgang 

Bertil, Malthe, Rikke og Frederikke gav den hele armen på kælkene i Vierli  

      Juni 2015 side 1 

 



Peter Nowack                                                 Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 

7400 Herning 

9726 7657  /  25609405 

nowack@mail.tele.dk 

 

 

BESTYRELSEN 
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Deadline: Bladet har deadline d. 20. september 2015 

Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 

Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Majbrith Axelsen                                                    Sekretær 
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

Majbrith.Axelsen@gmail.com 

Thomas Krogh-Rosenberg                                 Web-master 
Brydehøjvej 50 

8462 Harlev 

2872 6222 

Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

 

Flemming Sasser                                                    Kasserer                      
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

22373197 

Flemming@Sasser.dk 

Jens Ole Krogh                                                      Formand 
Præstehaven 13 A, st. tv. 

7400 Herning                       

9712 4642 / 2929 2627 

Kroghrosenberg@webspeed.dk 

TUREN I UGE 7  2016 
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VIERLI - RAULAND            

  Langrend  -   Alpin 

Søndag den 14. februar 2016 -  lørdag den 20. februar 2016 

 

Vi har den tradition, at vi besøger den sammen destination 2 gange i træk. Derfor planlægges 

turen i uge 7 2016 til Vierli. Vi skal stadig bo i de flotte ”Fjellsyn - hytter” beliggende lige ude 

i langrendsterrænet. Der er 3 soveværelser med plads til 2 voksne i hvert værelse, samt evt. 

nogle børn. 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 be-

skrivelse 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. 

Udrejse: 

 Søndag d. 14. 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. 20. 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 
 

 Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal) 

 Voksne: 3800 kr. 

 Ungdom ( 12 - 19 år ): 1900 kr. 

 Børn: 1250 kr. 
 

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

 Jens Ole Krogh   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 140 kr. (70 kr. for børn op til 14 

år) på udrejsen, samt aftenbuffet på hjemrejsen til 290 kr. (145 kr. for børn op til 14 år). Pri-

serne er selvfølgelig pr. buffet. Aktuelle priser. Kan ændres lidt. Beløbet opkræves ved op-

krævning af turens restbetaling. (Indtil videre er der bestilt til 36 voksne og 8 børn) 
 

Sidste tilmelding er 4. september og du må MEGET gerne tilmelde dig og betale inden.   

(Buffet er efter ”først til mølle-princippet!”) 

 

Af hensyn til hele bestillingsproceduren bedes I / du overholde dead-line.  
 

 



VIERLI 
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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 nybegyn-

der, vil du finde udfordringer her.  Her i Vierli findes en af Norges største kælkebakker. 

Varieret løjpenet i telemarken til langrend 

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 sidde-

pladser ude. 

Plantegning af vores huse: 

 

 

 

 

 

 

Se på følgende flotte side alt om husene, samt hele området: 

www.visitrauland.com/Aktoer/Vierli-Turistsenter/Vierli-Hyttegrend/Hytte-type-C-Fjellsyn 
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Formanden har ordet 

Bestyrelsen 

Indhold, meddelelser og indlæg 
En legende er død 

Nekrolog: Kristian P. Østergaard 

Vierli 
Turen i uge 7  -  2016 

Brande Buslinier / Herning Turist 
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MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

.  
 

 

 

 

 

 

   Medlemsantal pr. 1. april 2015: 89 

 

Vestcup Rulleski:  

Vestcuppen er godt i gang. Der er mange deltagere rundt omkring og ved løbet i Hol-

stebro den 10/6 var der 25 deltagere. HIB Skiklub arrangerer næste løb den 17/6. 
 

Vasaløbet 2016:  

Vi er pt. tilmeldt 8 løbere fra HIB Skiklub 
 

Evaluering af uge-7-turen til Vierli 2015: 

Tak til de mange medlemmer, der svarede tilbage på det udsendte evalueringsskema. 

Der var ingen, der var ”ikke tilfredse” med noget. En del var ”tilfredse” med rejsen 

(bus og færge), med afstanden og højdeforskellen til løjper og cafeteria, med langren-

det, med de alpine pister og med turens pris mellem 3400 - 3800 kr. Næsten alle var 

”meget tilfredse” med turens indhold, med diverse oplysninger, med hytterne, med 

skiskolen, med klubmesterskab og klubaften. Næsten alle mener, at muligheden for 

bus er vigtig, samt at der er plads til hele familien - også i en skiklub. Dog er flere 

ikke tilfredse med langrendsløjpernes kvalitet. Heldigvis har alle svaret, at de gerne 

vil på tur med HIB Skiklub igen. 

Derfor: Vi har set på fordele og ulemper ved området: Fordelene var der flest af, og 

derfor går turen også i 2016 til Vierli. Vi håber på stor deltagelse også i 2016. 
 

Bestyrelsen 



NEKROLOG 
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En legende i dansk langrendsport 

Kristian P. Østergaard er død. 

 

Kort før jul døde Kristian efter længere tids sygdom i en alder af 89 år. 

 

Lige siden ungdomsårene interesserede Kristian sig for skiløb. Han betegne-

de selv sin interesse som SKI – EVENTYRET. Først i 1940-erne begyndte 

det med et ophold på Askov Sløjdskole, hvor han lavede sine egne ski. Sene-

re har der været investeret meget i nye ski gennem årene, hvor Kristian viste 

sine evner og store styrke i langrend. I 1950-erne tilbragte han sammenlagt 3 

år i Norge, hvor der virkelig blev løbet på ski. Ved De Danske Mesterskaber i 

1953 blev Kristian nr. 2 i A-klassen. Det lykkedes også at blive klubmester i 

den lokale norske klub ”Nykirke” mellem Drammen og Larvik. 
 

Derefter tog Kristian til Danmark, gifter sig med Astrid, som var en stor støt-

te for Kristian i hans skiaktiviteter gennem årene. De køber en gård i 1955 

”Vesterled” i Hygild ved Ejstrupholm. Her fik de sammen 4 piger, som sam-

men med Astrid og Kristian var grundstammen i Brande Skiklub, og sås ofte 

til konkurrencer rundt om i landet. 
 

Kristian Østergaard var én af ildsjælene, der fik Jyllandskredsen til at funge-

re. Der blev op gennem midt 1960-erne arrangeret mange jyske mesterskaber, 

samt træningsture til Norge og Sverige. Selvfølgelig med fine resultater fra 

familien Østergaard.  
 

I 1974 blev Kristian valgt ind i hovedbestyrelsen for Dansk Skiforbund og 

herefter fulgte en del jyske mesterskaber – også med Brande Skiklub som 

arrangør. I 1976 blev Nordkredsens norgestur aflyst, og det blev begyndelsen 

på en række klubture for Brande Skiklub, som har været arrangeret lige siden 

hvert eneste år, undtaget i 1992, hvor Kristian fik nye hofter. Alligevel kunne 

han løbe på ski i mange år endnu – hans sidste tur med klubben var i 2011 i 

Hovden. 

 

I 1983 tildeltes Kristian Østergaard Poul Thranes statuette for godt arbejde i 
Dansk Skiforbund, Jyllandskredsen og i Brande Skiklub. 

I forbindelse med Danmarks 

Skiforbunds repræsentant-

skabsmøde i maj måned 

blev Kristian mindet  

Kristian P. Østergaard 
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Brande Skiklub har gennem årene også haft rulleski på programmet, bl.a. 

som fortræning til Vasaløbet, og i 1992 var klubben arrangør af DM i rulleski 

afholdt ved Brande. 
 

Kristian P. Østergaard var formand for Brande Skiklub fra 1960 helt frem til 

2005. Hans indsats for dansk langrendssport skal huskes, da han var én af 

pionererne, der var med til at udvikle sporten. 
 

Kristian efterlader sig kone, børn og børnebørn. 

 

Æret være hans minde. 

Jens Ole Krogh / Formand for Herning-Ikast-Brande Skiklub 

HIB Skiklub 


