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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

GAUSTABLIKK 2019
Formand

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

Pris i alt inkl. med Minibus 8 og 9
prs.
(Max. 17 pladser)
Voksne: 3500 kr. Ungdom 13-20 år:
1750 kr.
Børn til og med 12 år: 1175 kr.

Pris i alt inkl. kørsel i privatbil
Chauffør får tilskud til drift af bil
Voksne: 2900 kr. Ungdom 13-20 år: 1450 kr.
Børn til og med 12 år: 975 kr.

Du bedes ved tilmelding ønske, om du vil transporteres med minibus eller køre
selv. Af hensyn til økonomien må du acceptere, at klubben laver en fordeling i
transportmåden, således at antal passagerer kan fordeles fornuftigt på antal
biler. Den største minibus medfører trailer.
Tilmelding og à conto-betaling på 1000 kr. pr. person senest onsdag den 31. oktober 2018
· 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
Du kan sammen med tilmelding bestille frokostbuffet til 195 kr. (100 kr. for børn
op til 14 år) på hjemrejsen. Buffet er efter ”først-til-mølle” princippet! Aktuelle priser. Kan ændres lidt. Beløbet opkræves ved opkrævning af turens restbetaling lige
inden jul. (Indtil videre er der bestilt til 24 voksne).
Der er desværre ikke flere buffet’er på udrejsen.

Thomas Krogh-Rosenberg

Web-master

Brydehøjvej 31
8462 Harlev
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Deadline: Bladet har deadline d.8. november 2018
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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Pris er inkl. transport, færge, hytte. (Kan ændres afhængig af deltagerantal)

Sidste tilmelding er 31. oktober 2018 og du må MEGET gerne tilmelde dig og
betale inden.
Af hensyn til hele bestillingsproceduren bedes I / du overholde dead-line.
Ring endelig, hvis du er i tvivl om noget.
Venlig hilsen
Jens Ole Krogh

Du kan også finde os på Facebook side: Herning Ikast Brande Skiklub, samt Facebook gruppe: Herning-Ikast-Brande Skiklub
www.hibskiklub.dk
PS: Du vil i løbet af året modtage yderligere oplysninger om turen pr. mail, samt en
klubaften først i januar.
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Formanden har ordet
Bestyrelsen
Indhold, meddelelser og indlæg
Billeder fra Hovden 2018
Turen i uge 7 - 2019
Brande Buslinier / Herning Turist

1
2
3
4 - 5
6 -7
8

Medlemsantal pr. 1. april 2018: 62

Meddelelser fra bestyrelsen:

GAUSTABLIK - NORGE
Søndag den 10. februar 2019 - lørdag den 16. februar 2019
Det er lykkedes at skaffe nyere hytter (2016) ikke langt fra GAUSTATOPPEN i Norge. Hytterne ligger i et område betegnet Hedderstun ikke langt til langrendsløjper og
alpine pister. Det er store hytter på 110 m2 med 4 værelser, badeværelse med bad og
sauna, samt et ekstra toilet. 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. Turen er med selvhushold og aftales senere hyttevis.
Udrejse:
· Søndag d. 10. februar: Afgang kl. 04.00 med minibus og privat bil til Hirtshals
· Kl. 08.00 afgang fra Hirtshals med Color Line. Ankomst Larvik kl. 11.45
· Ankomst Gaustablik ca. kl. 16 - 18 afhængig af vejret
Hjemrejse:
· Lørdag d. 16. februar: Afgang ca. kl. 07.00 med minibus og privatbil til Larvik
· Kl. 12.45 afgang fra Larvik med Color Line med ankomst Hirtshals lørdag kl. 16.30
· Ankomst Herning ca. kl. 20.00

.

Vestcup Rulleski:
Vestcup har kørt planmæsigt over sæson 2018 med mange flere deltagere end de øvrige år. Det er en rigtig god udvikling, der skal for denne del af vores sport. Se i det
hele taget på www.vestcup.dk , hvis du er interesseret.
Klubtur til Gaustablikk i uge 7 - 2019:
Der arrangeres fællestur i uge 7. Se yderligere info på side 3 og 4
Træningstur i januar:
I lighed med tidligere år vil vi prøve at arrangere en lille ekstra tur for langrendsløberne i januar måned.

HIB Skiklub:
Der er i løbet af året blevet arbejdet videre med klubbens
fremtid. Skal vi fortsætte som hidtil, eller skal vi fusionere (lægges ind under en paraply) med Tjørring Idrætsforening eller med Herning Orienteringsklub? Har du som
medlem en mening om dette, vil vi meget gerne, at du
kontakter et af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen
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