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Juli 2017

BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

HOVDEN ALPIN
Formand

Se denne nye interaktive side om Hovden Alpin: http://www.fnugg.no/hovden/

Ulstedvej 12
7884 Fur
2929 2627
Krogh.jens.ole@gmail.com

Flemming Sasser

Kasserer

Vivaldisvej 8
7400 Herning
22373197
Flemming@Sasser.dk

Majbrith P. Sasser

Sekretær

Vivaldisvej 8
7400 Herning
maybrith@sasser.dk
29650748

Peter Nowack

Næstformand

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

Thomas Krogh-Rosenberg

Web-master

Brydehøjvej 31
8462 Harlev
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Deadline: Bladet har deadline d. 24. november 2017
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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HØJFJELDSCENTRET
Hvis du vil vide mere om Højfjeldscenteret i detaljer, så klik ind
på denne side
http://www.hovdenhoyfjellsenter.no/no/hytteutleie_overnatting/

Type A

INDHOLD
INDLÆG

MEDDELELSER
SIDE

Formanden har ordet
Bestyrelsen
Indhold, meddelelser og indlæg
Billeder fra Beitostølen 2017
Turen i uge 7 - 2018
Hovden 2018
Hovden 2018
Hytterne i Højfjeldscenteret
Hovden Alpine løjper
Brande Buslinier / Herning Turist
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3 SOVERUM MED FAMILIEKØJE. BAD OG TOILET ER I NOGLE AF HYTTERNE SEPARATE.
OVERDÆKKET TERRASSE.
Medlemsantal pr. 1. april 2017: 77

9 personer 3 soverum 1 bad Køkken 77 kvm

Meddelelser fra bestyrelsen:

Type B
SOM TYPE A, BLOT MED EKSTRA SOVERUM TIL 2 PERSONER.

11 personer 4 soverum 1 bad Køkken 85 kvm

Type D
5 SOVERUM, 3 MED DOBBELTSENG, 1 MED 2 KØJESENGE OG 1 MED 2 ENKELTSENGE.
SEPARAT FRYSER. TERRASSE. VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. BOBLEBAD.

12 personer 5 soverum 2 bad Køkken 120 kvm

.

Facebook:

HIB Skiklub har en lukket gruppe på FB. Den har vi brugt et lille års tid til små interne udvekslinger af informationer. Denne side vil fortsætte indtil videre, men en ny
åben og offentlig gruppe er på vej.
Hvorfor så det? Jo - erfaringen fra andre foreninger viser, at dette kan være én af de
bedste måder at udbrede kendskabet til lige netop HIB Skiklub. Vi har brug for at
være mere kendte i vores område med det formål at få flere til at interessere sig for
vores aktiviteter. Måske ligefrem også til at deltage i vores aktiviteter.
Derfor: Bestyrelsen opfordrer HIB’s medlemmer til at blive ”venner” med vores
kommende Facebook-side. I opfordres til at ”Like” og ”dele” med så mange som
muligt. Kun på denne måde kan vores gruppe få mange ”venner” således at vi forhåbentlig kan skabe interesse og viden om vores dejlige sport. Vi mødes på FB

Type F
8 DOBBELTHYTTER, HVER MED 2 FERIEBOLIGER. 2 SOVERUM MED FAMILIEKØJE. AFSTANDEN MELLEM TYPE F OG DE ANDRE HYTTER ER CA. 300-500 M

6 personer 2 soverum 1 bad 52 kvm
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Vestcup Rulleski:
Sæson 2018 er godt i gang. Der har allerede været afholdt 5 afdelinger. Desværre
måtte løbet ved Oksbøl / Varde aflyses, men ellers afholdes resten som planlagt. Se
stævneplan på http://www.vestcup.dk/
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MEDDELELSER
Vi afviklede selv vores afdeling i Herning den 14. juni på samme strækning som sidste år. Det største deltagerantal vi har haft, hvilket også følger tendensen fra øvrige
løb i Danmark. På FB findes en gruppe, hvor man kan følge med i hvad der foregår i
rulleskiverdenen: https://www.facebook.com/groups/rulleskidanmark/#

HOVDEN 2018
Den lille fjellbyen Hovden er et helårlig reisemål og den største skidestinasjonen på Sørlandet. Hovden ligger øverst i Setesdal og Riksvei 9 fra Kristiansand til Haukeli går forbi her.
Hovden Høyfjellsenter ligger 1 km nord for sentrum, langs elven Otra.
Avstanden til Hovden Alpinsenter er ca. 800 m, Hovden Badeland 700 m.

Langrenn: Hovdens løypenett er 170 km og ligger i så vel
skogsterreng som i fjellterreng. Løypene blir preparert daglig
så lenge vær og føreforhold tillater dette. Det er løyper som
egner seg for de minste barna, som skal prøve ski for første
gang, for deg som vil på langtur innover de hvite viddene og
for deg som vil raskt fram i sporet enten med skøyteski eller
klassisk.
Alpint: Utbyggingen i Breive har tilført Hovden Alpinsenter
en ny dimensjon med nye heiser og nedfarter i et fantastisk
flott område.
Totalt har Hovden Alpinsenter 34,2 km med løyper, to 4seters ekspressheiser med en fallhøyde på 420 meter, fem
skitrekk og en 2-seters heis. Heiskapasiteten er på hele 9000
personer i timen.

Klik på nedenstående link for at se langrendsløjperne

1.
2.
3.
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Instruktion inden starten på 6. afdeling Vestcup i Herning
Vi var 4 deltagere til Motorvejsløbet på rulleski. Der var ca. 1500
deltagere, som løb, løb på rulleskøjter eller cyklede
Lige før starten ved Vestcup i Vejles alper !!

http://www.jmi42.com/services/mapoverview.php?cLang=no
Klik på nedenstående link for at løjpemaskinerne
https://skisporet.no/setView/59.5693016/7.3838/12/norges_grunnkart
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HOVDEN 2018

MEDDELELSER
Vasaløbet 2018:
Vi er pt. tilmeldt 7 løbere fra HIB Skiklub. Nogle har meldt sig til at løbe et af de
åbne løb, nogle kører selv og deltager i Vasaloppet, og Jens Ole tager endnu en tur
med Vasaloppet søndag den 5. marts 2018 med turen arrangeret af Danmarks Skiforbund med bus og overnatning på Malung Skole.
Bestyrelsen

Flemming, Erik og Jens Ole kørte
selv til Vasaloppet 2017. Vi boede
på et lille gæstgiveri nord for Sälen. Alt i alt en god tur, hvor vi alle
lige hev os gennem løbet. For
Flemming og Erik var det afslutningen på en lang Vasa-æra.
Jens Ole
Flemming og Erik
Startområdet
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BEITOSTØLEN 2017

TUREN I UGE 7 2018
hovden
Langrend - Alpin
Søndag den 11. februar 2018 - lørdag den 17. februar 2018

Denne gang går turen til Hovden, hvor vi har vi været tidligere. Vi har reserveret hytter i Højfjeldscentret. Typerne er A, B, F og D. Grupper bestående af voksne vil fylde hytterne op med
to voksne i hvert værelse. Børn og unge deltagere indgår i grupperne, hvor de hører hjemme.
Se i øvrigt andet sted i bladet beskrivelse af hytter og området.
Udrejse:

Søndag d. 11. februar: Afgang kl. 08.00 med bus til Hirtshals

Kl. 12.15 afgang fra Hirtshals med Color Line. Ankomst Kristiansand kl. 15.30

Bus fra Kristiansand med ankomst ca. kl. 21 - 22 afhængig af vejret
Hjemrejse:

Lørdag d. 17. februar: Afgang kl. 13.00 med bus til Kristiansand

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

Bus fra Hirtshals til Herning med ankomst ca. kl. 22.00
Pris: (som kan ændres afhængig af deltagerantal)

Voksne: 3800 kr.

Ungdom ( 12 - 19 år ): 1900 kr.

Børn: 1270 kr.
Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. pr. person senest mandag den 1. oktober 2017

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 256 kr. (128 kr. for børn op til 14
år) på udrejsen, samt aftenbuffet på hjemrejsen til 256 kr. (128 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 42 voksne)
Sidste tilmelding er 1. oktober 2017 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.
Ring endelig, hvis du er i tvivl om noget.
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