
 

 
 

 

 

Hibskiklub.dk 

Side 12 

SKISMØREN 
HIB SKIKLUB 

 

2016        Nr. 27  
 

14. årgang 

      September 2016 side 1 

Mange af vores medlemmer har sikkert undret sig over, at de ikke har 

modtaget SKISMØREN. Bladet kommer ikke til jer med posten som sæd-

vane. (Se begrundelsen på side 3) 

 

Derfor har mange også henvendt sig til undertegnede om klubturen i uge 7 

2017.  

 

Turledelsen har i år villet prøve en alternativ tur i forhold til de sidste man-

ge år.  

 

Det er langt om længe lykkedes for os, at arrangere en tur med Stena Line 

Frederikshavn / Oslo / retur med væsenligere kortere bustur i Norge til Bei-

tostølen. På denne måde kan vi komme længere nord på uden at gå på 

kompromis med behageligheden. Vær opmærksom på, at prisen for turen 

er inkl. kahyt på hjemturen. 

 

Nu er turen en realitet: Beklager det sene tidspunkt, men mon ikke at sneen 

stadig lokker os alle mod Norge endnu engang. 

Formanden har ordet: 



Peter Nowack                                                 Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 

7400 Herning 

9726 7657  /  25609405 

nowack@mail.tele.dk 

 

 

BESTYRELSEN 

Side 2 

Deadline: Bladet har deadline d. 18. november 2016 

Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 

Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Majbrith Axelsen                                                    Sekretær 
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

maybrith@sasser.dk 

29650748 

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 
Ulstedvej 12 

7884 Fur                

 2929 2627 

Krogh.jens.ole@gmail.com 
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BEITOSTØLEN  2017 

Beitostølen ligger tæt på Jotunheimen, 900–1.100 m.o.h. og er et af de mest snesikre 
områder i Norge. Kombinationen lille fjeldlandsby/ alpine familiepiste/ super langrend 
og mange vinteraktiviteter gør rejsemålet meget attraktivt. 

Brede børne- og begyndervenlige piste tæt på boliger. God offpist og ”fartpiste” med 
stolelift i Beitostølen Alpincenter, 10 min i skibus. Rigtig gode snowboard-forhold. 

Et af Norges allerbedste langrendsområder med uanede muligheder i både skovter-
ræn og på højfjeld. Vælg let, svært eller varieret. 320 km spor heraf 280 km præpare-
rede, f.eks.: Runder i skov 2–9 km, runder på højfjeld 4–18 km. Lysspor 6 km, åbent 
til 22.00. 

Ja! Børn er generelt meget glade for Beitostølen. Her er selvfølgelig alt hvad børn har 
lyst til  - området er tilmed overskueligt, så det varer ikke så længe før de selv kan 
navigere rundt i terrænet. Mange sneaktiviteter i løbet af ugen. Detaljerede oplysnin-
ger om den aktuelle uges program fås lokalt. 
 
Selvfølgelig er her også både familie og ”voksen"aktiviteter. Ture på hundeslæde og 
i kane er virkelig flotte. Kælkemesterskaber, snerafting, snescooter. 
"Familieslalomrenn” (sjovt). Beitostølen tilbyder mange flere aktiviteter. 
 
NB Besøg også spaafdelingen og svømmebassinet (Radisson Blu Resort). (Beitotind 
ligger lige ved siden af..) 

 

Se mere på www. 
beitostolen.com 
 
 
 

Beitostølen - Liv og masser af sne 

Alpint og snowboard 

Langrend 

Børn 
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MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

.  
 

 

 

 
 

 

   Medlemsantal pr. 1. april 2016: 87 

Som du sikkert har opdaget udkommer Skismøren i fremtiden kun som 

”netavis”. Dette skyldes øgede omkostninger ved trykning af bladet, men ikke 

mindst en stor øgning af udgifter ved forsendelse. Bestyrelsen håber, at medlem-

merne har forståelse for dette. Der vil blive udsendt et eksemplar via email, men 

man kan også finde bladet på vores hjemmeside www.hibskiklub.dk 
 

Vestcup Rulleski:  

Vestcuppen har udviklet sig fint i 2016 med mange nye løbere. Der har været afholdt 

10 afdelinger med afslutning i Fåborg d. 17. sept. inkl. skiskydning. Vi afholdte 6. 

afd. i Herning med start fra Sdr. Anlæg på en ny rute, som blev rigtig godt modtaget 

af deltagerne. Specielt var det godt, at der blev løbet på samme ud/hjem - tur, således 

at man kunne følge hinanden. HIB Skiklub har i år haft flere deltagere med end tidli-

gere til de forskellige stævner. Vi var også 3 fra klubben, der deltog i det kæmpestore 

arrangement i forbindelse med åbningen af det sidste stykke motorvej ved Silkeborg. 

Vi løb på rulleski mellem rulleskøjteløbere og alm. løbere. Man skulle se sig for!! 
 

Vasaløbet 2017:  

Vi er pt. Tilmeldt 7 løbere fra HIB Skiklub. Nogle af os prøver at arrangere egen 

kørsel og overnatning i nærheden af startområdet i Sälen. På den måde slipper vi for 

den udmarvende buskørsel, samt overnatningen i klasselokale på skolen i Malung. 
 

Bestyrelsen 



TURBESKRIVELSE 
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På tur med HIB Skiklub i uge 7 til Vierli, Norge 
 

I uge 7, 2016, var der igen arrangeret skitur til Norge og lige som sidste år til Vierli i Rauland. De fleste af 

os løber langrend, men der er også  flere muligheder for alpinister i området. 
 

Vi mødte forventningsfulde op ved bussen ved Holmparken kl. 03,30 søndag morgen og kunne hilse på en 
række kendte personer fra sidste års tur, samt enkelte nye deltagere, bl.a. deltagere fra Vejle Skiklub, hvil-

ket var rigtig hyggeligt. 
 

Herning Turistbusser med de morgenfriske Elsebeth + børnebørn og Åge i flot hvid skjorte er klar til tage 

imod bagagen, der jo ser ganske voldsom ud for  de i alt (43) deltagere, men som sædvanlig lykkes det 
Åge at pakke bussen, og vi kommer af sted planmæssigt kl. 04.00 og samler ca. 1/2 time senere yderligere 

1 deltager op i Viborg, hvorefter turen går mod  færgen i Hirtshals. 
 

Åge og Elsebeth har sørget for varm kaffe  til passagererne, men der er rimeligt rolig i bussen til vi ankom-
mer til Hirtshals i god tid inden færgen skal sejle. 
 

På færgen er der straks god søgning til restaurant Catch me if you can, og en lækker morgen complet kan 

indtages. 
 

Overfarten til Larvik forløber ganske roligt. 
 

Velankommet til Larvik går turen nord på gennem den smukke norske natur mod Vierli i Rauland.  Kørs-

len går fint, og en planlagt stop ved en café bliver ikke til noget, da der er  lukket og Åge oplyser, der kun 
er godt en time til Vierli. Fint - vi kommer tidligt frem tænker vi. Men ca. 1/2 time senere er der en sne-

klædt bakke, der skal forceres og uden snekæder lader Åge bussen trille tilbage nogle 100 meter og vupti 

så kan vi kører op over bakketoppen. Kanon. Kort før Vierli drejer vejen mere end 90 grader og i svinget 
er det galt igen. Bussen vil ikke fremad og går i stå midt i krydset. Jens Ole træder straks ud og dirigerer 

trafikken, mens vi ser Åge arbejder med snekæder ved hjulene, igen i sin fine hvide skjorte. Men nu kan 

bussen ikke starte. Der bliver ringet til Herning - displayet står i neutral og der er styr på koderne - og 
vupti kan bussen starte og køre igen, og vi kommer frem til Vierli uden yderligere problemer. 
 

Jens Ole henter og uddeler nøgler til hytterne, og Åge er igen i aktion og kører i minibus bagagen til hyt-

terne. 
 

Velankommet  til hytten er det tid til lidt aftensmad og afslapning, så vi kan være klar til skitur om manda-

gen. 
 

Mandag er vejret super flot. Masser af sne og skyfrit og vel ca. minus 10 grader. Jens Ole havde eglt. ikke 
planlagt skiskole mandag, men det blev alligevel til lidt undervisning i skiteknikker som i tidligere år.  

Herligt. Jens Ole er en super underviser. Peter var desværre ikke helt frisk og holdt i stedet vagt i hytten.   
 

På vej tilbage til hytten til frokost oplyser Jens Ole, at der efter frokost er planlagt en tur til det smukke 

Silkedalen for interesserede, og der bliver samlet op eller opdelt i to grupper. Jeg tænkte det kunne være 
interessant at deltage selv om de øvrige deltagere med Jens Ole, Flemming, Jens Jørgen, Anni og Erik var 

noget meget øvede end mig. Turen var utrolig smuk og det lykkedes at komme med rundt på de ca. 12 km 

og komme med gruppen retur. 
 

De flg. dage blev flere hytter i et eller andet omfang desværre ramt af sygdom og selv vor formand, Jens 
Ole måtte også blive indendørs et par dage og aflyse skiskole  -  Ærgerligt, ærgerligt. 
 

Jan fra Vejle skiklub havde imidlertid tilbudt undervisning i skøjteski, og  vi var 4-5 deltagere der stillede 

op til undervisning heri.  Når man prøver første gang på sine almindelige klassiske ski var det noget svært,  

synes jeg, men  det var rigtig sjovt ,og Jan var en rigtig god underviser. Tusinde tak herfor Jan. Godt initia-

BEITOTIND  2017 

ser. Lejlighedens 2 soverum består af et værelse med dobbeltseng og 

enkeltseng og det andet er med familiekøje. I forlængelse har lejlighe-

den en stue med stor hjørnesofa, spisebord med plads til 6 personer 

samt åben køkkenløsning. 

4 værelses lejlighed  på 84 m2 til 8 personer med 3 separate soveværel-

ser. Lejlighedens 3 soverum består af et værelse med dobbeltseng og 

de 2 andre værelser er med familiekøjer hver til 3 personer. I forlæn-

gelse har lejligheden en stue med stor hjørnesofa, køkkenkrog med spi-

sepladser samt åben køkkenløsning. 

5 værelses lejlighed i 2 plan på 122 m2 til 12 personer med 4 separate 

soveværelser. Lejlighedens 4 soverum består af 3 værelser med dob-

beltseng og de 1 værelse med familiekøjer. I forlængelse har lejlighe-

den en stue med stor hjørnesofa, køkkenkrog med spisepladser samt 

åben køkkenløsning. 

 

Se mere på www.hyttespecialisten.dk 
 

Vi har følgende lejlighedestyper: 1 stk. T4, 3 stk. T3, 2 stk. F8,  

samt 1 stk. T2 
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BEITOTIND  2017 

Beitotind Lejligheder 

 

Beitoind lejlighederne ligger lige bag Radisson BLU Resort Hotel. Der 

er 28 nye og moderne lejligheder med en unik og rolig beliggenhed 

med optimale sol- og udsigtsforhold. 

Lejlighederne er af rigtig god standard, og der er masser af plads til 

hygge og afslapning. Når man bor i lejlighederne kan man benytte de 

mange faciliteter der findes på Radisson BLU Resort Hotel. 

Vær opmærksom på at indcheck foregår på Radisson. 
 

Lejlighederne kan variere i forhold til interiørfarve og indretning, men 

alle er nyere og i perfekt stand. Alle lejlighederne er med tv, pejs, ba-

deværelse og sauna. Der er gulvvarme i alle enheder og en fantastisk 

udsigt over dalen. 

 

Lejlighedstyper:  

3 værelses lejlighed på 75 m2 til 6 personer med 2 separate soveværel-

Side 8 

VIERLI 2016 

Side 5 

tiv. Da jeg senere på ugen kunne låne Jens Oles skøjteski var det rigtig sjovt at skøjte til Raulunds Hotel 
herpå og møde damerne m.fl. fra dameturen og få kakao før hjemturen. Hans Jørgen og Lasse, der lige var 

stået op efter et par dage i sengen, også var med. Flot klaret Lasse, at du klarede turen i flot stil, og du fik 

jo i øvrigt  ros af Jan i forbindelse med undervisningen i skøjteski, men du har jo også stået på ski i mange 
år efterhånden. 
 

Vierli er et dejligt naturskønt skiområde, hvor der er gode muligheder for langrend og de unge mennesker, 

der løb alpin, bl.a. Marie-Louise, Maria og Steffen, hyggede sig også på bakkerne selv om det nogle dage 

var temmelig koldt med op til minus 15 grader fra morgenen, men med masser af sne. Hytterne var ligele-
des dejlige og rummelige og med mulighed for at gå i sauna efter dagens strabadser. I uge 7 var der god 

plads på løjperne, men vi fik oplyst, at uge 8 ville der være fuldt hus af nordmænd på vinterferie. 
 

Onsdag aften var der klubaften, som Jens Ole havde arrangeret, og hvor der var morsom og god under-

holdning fra hytterne, og vi hyggede os sammen i et par timer. Tak for mange fine og sjove indslag. 
 

De sidste to dage  på ski torsdag og fredag forløb hurtigt. Der var bl.a. klubmesterskab i at gætte sin egen 
tid, hvilket blev afviklet over et par dage, og der blev senere i bussen på vej hjemad delt præmier ud her-

for. Der var også god gang i skiløb rundt om søen, hvilket vi var flere der gjorde. Bl.a. så jeg Flemming 

komme rundt 3 gange i fin fart fredag formiddag, mens jeg blot var rundt to gange, men Flemming det var 
måske bedre smøring du havde eller også var du bare i bedre form  ? :) 
 

Lørdag morgen var der  varslet afgang fra hytterne med bagage kl.7.45. Men der var kommet ca. 40 cm 

sne om natten, så der var lidt problemer med at få varebilen helt op til hytterne. Men det lykkedes igen 

Åge at få bussen pakket og snekæderne var monteret, og vi kørte fra Vierli kl. 8.20 mod  færgen i Kristian-

sand. Turen forløb super og ca. 1 1/2 time før Kristiansand var der stop i en lille by, hvor vi var en del 

personer, der var på en hyggelig cafe og fik serveret kakao og gulerodskage. Herefter afgang til færgen, 

hvor vi ankom i god tid før afgang. 
 

På turen til Hirtshals var der varslet bølger op til 5 m, men det var ikke så slemt, og det så ud til alle und-

gik søsyge. 
 

Vi ankom til Herning ca. kl. 22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IngeLise og Klaus 
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Inge, Jytte og IngeLise 
 

Hans Jørgen og Inge 

 
Rikke og Maria 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En stor tak til Åge og Herning Turistbusser for at køre os sikkert frem og retur - igen igen!! 
 

Stor tak til Jan for undervisning i skøjteteknik og kæmpe tak til Jens Ole for endnu engang at 

have arrangeret en rigtig hyggelig tur. Hvor mon turen går hen i 2017 og måske vi ses igen? 

Det kunne være rigtig hyggeligt. 

 

God sommer til jer alle. 

 

Klaus Sørensen 

 

 

(Efterskrift af redaktøren: Mon ikke denne gode beskrivelse fra Vierli 2016 kan vække minder 

og forhåbentlig give nye forventninger om sneens lyksaligheder) 

TUREN I UGE 7  2017 
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BEITOSTØLEN 

  Langrend  -   Alpin 

Søndag den 12. februar 2017 -  lørdag den 18. februar 2017 

 

For 6 år siden var vi sidste gang i Beitostølen, hvor vi boede i Beitotinds lejligheder. Lejlighe-

derne er af høj standard, hvilket vi kan glæde os til. Vi har reserveret 7 lejligheder betegnet, 

T4, T3, F8 og T2. Som udgangspunkt laves grupper med 2 voksne i hvert værelse. Børn og 

unge deltagere indgår i grupperne, hvor de hører hjemme. Se i øvrigt andet sted i bladet beskri-

velsen af lejligheder og området. 

Udrejse: 

 Søndag d. 12. februar: Afgang kl. 05.00 med bus til Frederikshavn 

 Kl. 09.15 afgang fra Frederikshavn med Stena Line. Ankomst Oslo kl. 18.30 

 Bus fra Oslo til Beitostølen med ankomst ca. kl. 22  - 23 afhængig af vejret 
 

Hjemrejse: 

 Lørdag d. 18. februar: Afgang kl. 13.00 med bus til Oslo 

 Kl. 19.30 afgang fra Oslo med Stena Line med ankomst søndag kl. 07.30 

 Bus fra Frederikshavn til Herning med ankomst ca. kl. 11.00 
 

 Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal) 

 Voksne: 3900 kr. 

 Ungdom ( 12 - 19 år ): 1950 kr. 

 Børn: 1300 kr. 
 

Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. pr. person senest fredag d. 28. oktober 2016 

 Jens Ole Krogh   2929 2627 

 Krogh.jens.ole@gmail.com 

 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 frokostbuffet  til 189 kr. (95 kr. for børn op til 14 år) 

på udrejsen, samt aftenbuffet på hjemrejsen til 289 kr. samt morgenmad til 99 kr. (145 kr. og 

50 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 40 

voksne og 4 børn) 
 

Sidste tilmelding er 28. oktober 2016 og du må MEGET gerne tilmelde dig og betale in-

den.   

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

 

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

Ring endelig, hvis du er i tvivl om noget. 
 

 


