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KLUBSMØRING 

FÆLLES SMØRING TIL FÆLLESTRÆNING 
 

Vi har fået tildelt 1000 kr. via SIB’s firmasportspulje. Vi er blevet enige om, at der 
hvor vi kan få størst udbytte af disse penge er et større indkøb af materialer til 
skismøring. Vi vil prøve at lære flere at smøre deres ski på en bedre måde til gavn for 
skiløbet. Alle ved, at langrendsski skal smøres. Alle har deres egne idéer. Alle har 
deres egen smøring. Alle har en holdning til, hvorledes lige netop ens egne ski skal 
smøres. 
Men vi vil prøve at lære jer at bruge de nye skivokstyper, som kan skaffes på forhånd 
billigere i Danmark. De er meget mere holdbare (= mindre forbrug), samt har den 
evne, at de ikke får sneen til at klampe fast, som de mere traditionelle vokstyper. 
Kassen vil blive taget med til fællestræning her i de lokale spor, samt på de fælles 
klubture i uge 5 og i uge 7. Her kan du få hjælp til din smøring. 
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        November  2006 

Generalforsamlingen 2006 er vel overstået. Der var 14 fremmødte, hvilket er ca. 1/5 
af klubbens medlemmer. Måske ikke mange, men taget i betragtning at mange af 
vores medlemmer ikke er bosat i Brande og Herning, er det acceptabelt. 
I min beretning kom jeg ind på året, der gik. Jeg henviste til sidste Skismøre, nr. 7, 
hvor jeg fortalte lidt om visionerne for fremtiden. Hovedtrækket er, at vi skal være 
flere medlemmer, således at vi har ressourcer til flere aktiviteter i fremtiden. Vi er i 
skrivende stund 77 medlemmer, fordelt med 63 medlemmer over 25 år og 14 under 
25 år, hvilket er en pæn fremgang. 
En anden vision er, at der skal arrangeres flere ture i fremtiden. Bestyrelsen har taget 
chanchen, og det er lykkedes at få medlemmerne på tur både i uge 5 og i uge 7 næste 
år. I alt skal 60 skiløbere af sted til Norge med Brande Skiklub vinteren 2007. 
Jeg håber, at vi alle må få en god sæson i den kommende vinter med masser af sne, så 
vi også kan komme ud og løbe på de løjper, som Feldborg Skovdistrikt laver. 
 

Jens Ole Krogh 
 

Forsidebilledet: Skistadion i Beitostølen 2006, fælles instruktion. 
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BESTYRELSEN 
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Jens Ole Krogh                            Formand 
Bellisvej 82 
7400 Herning                       
9712 4642 / 2929 2627 
Kroghrosenberg@webspeed.dk 

Carsten Bennetsen                 Næstformand 
Annemonevej 6 
8766 Nørre Snede 
7577 5535 / 2270 1114 
Carsten.Bennetsen@bridgestone-eu.com 

Britta Nielsen                                Kasserer 
Susåvej 10 
7400 Herning 
9712 9415 
jhn@adr.dk 
 

Nanny Thalund                              Sekretær 
Monradsgade 20 
7400 Herning 
9722 2714 

Thomas Krogh-Rosenberg  
Slots Allé 13 
6440 Augustenborg 
2872 6222 
Thomaskroghrosenberg@ofir.dk 

Deadline: Bladet har deadline d. 23. Marts 2007 
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

HVORDAN SMØRES SKI ? 
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B. Fæstezonen. 
 
1. Fæstezonen skal grundrenses. Du kan købe speciel baserens eller bare bruge 

almindelig renset benzin (lugtfri petroleum kan også bruges). 
2. Når fæstezonen er renset skal du slibe den med fint sandpapir (100) med små 

cirkelbevægelser.   
3. Derefter skal fæstezonen grundvokses med f.eks. basebinder VG 35 fra 

SWIX. Smøres på i et tyndt lag og varmes i med et strygejern. Lad skien træk-
ke i 20 min. og gentag processen. Nu skal der ”korkes” , dvs. at gnide en 
”korkeklods” mange gange i retningen bagud uden at trykke for hårdt.  

4. Selve den afsluttende smøringsproces begynder nu, og der skal vælges voks 
efter temperaturen. Vælg et bestemt mærke, som du selv synes er godt, og 
generelt kan man sige, at jo varmere det er, des mere klistret skal smøren væ-
re. Du kan starte med en hård voks i bunden og bagefter lægge en blødere 
ovenpå bagefter. Den hårde voks kan evt. varmes på med et strygejern. Al 
smøren skal lægges på i meget tynde lag uden klumper, gerne 6-7 lag for at 
det skal holde til en hel dag. Hvert nyt lag gøres en anelse kortere end det før-
ste. Efter hvert lag skal der ”korkes”, så voksen bliver helt glat og uden 
ujævnheder. Husk at ”korke” bagud. 

 
 
I øvrigt: Rigtig god fornøjelse med dit nye skiløb. Jeg glæder mig som et lille barn til 
at sætte mine ”velvoksede” ski i løjperne.       
 

/   Jens Ole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B A Se nyt tiltag beskrevet på bagsiden. 



TUR I UGE 5 
AUSTLID VED SKEIKAMPEN  -  UGE 5  - 2007 

 
Denne tur er jo et tiltag, som mange har ønsket. Nu prøver vi, og så må fremtiden 
vise, om vi kan trække deltagere nok til to ture. Der er tilmeldt 26 deltagere til denne 
tur, og vi skal på i Austlid Hytter beliggende 3 km syd for Skeikampen. Vi ankom-
mer til området i løbet af lørdag eftermiddag den 27. januar 2007 og skal først rejse 
derfra lørdag den 3. februar om eftermiddagen. Dvs. en lidt længere tur  -  lige som i 
gamle dage..  
 
Nærmere oplysninger om turen: Se vedlagte folder for tilmeldte på turen. 
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Hvordan smører jeg mine langrendsski? 

 
Skien inddeles i  glidestykker og i fæstezone. 

 
• Fæstezonen finder du ved at lægge et stykke papir under skiens midte. Stil dig 

på skiene, og få en hjælper til at markere, hvor langt papiret kan flyttes frem 
og tilbage. For en almindelig motionsløber smører du fra hælkappen og en 
fods længde foran bindingen. Ved klister 5 cm kortere fortil. 

• Glidestykket er resten af skien fortil og bagtil, og de to områders behandling 
må ikke berøre hinanden. 

 
A. Glidestykkerne. 

 
1. Glidestykkerne skal glides (glajdes). Der findes mange forskellige typer, og 

du skal også her være opmærksom på temperaturen. På vores ture til Norge, 
hvor temperaturen er rimelig konstant, kan du sikkert bruge den samme hele 
ugen.  

2. Glideren skal smeltes ned i skiens sål med et strygejern. Du bruger også stry-
gejernet til at fordele glideren i et jævnt lag. Lad nu glideren trække ned i så-
len i mindst 20 min., gerne natten over. Varm derefter den samme voks eller 
smelt et nyt lag på.  

3. Til sidst skraber du det overskydende voks af med en plastikskraber, husk 
også midterrillen.  

4. Brug aldrig rensemidler til glidezonerne, skrab urenheder af, og varm ny gli-
der ovenpå. Det drejer sig om, at glidestykkerne skal være mættede af voks. 
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Formanden har ordet                               
Bestyrelsen      
Hvad sker der i BRANDE SKIKLUB ? 
Snealarm og førstehjælpskursus 
Tur til Beitostølen i uge 7  -  2007 
Tur til Austlid i uge 5  - 2007 
Hvordan smører jeg mine ski ? 
Fælles klubkasse med skismøring 
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2006 / 2007 
KLUBAFTEN 

Der arrangeres klubaften i Herning 
Orienteringsklubs hus onsdag d. 17/1-
2007 kl. 19.30. Der vil blive snakket 
om vinterens ture, mulighed for hjælp 
til skismøring m.m.  Klubben er vært 
med lidt spiseligt, samt øl, vand, kaffe 
og te. 

Vi  ses. 

 

Hvad sker der i Brande Skiklub lige nu? 
 
 
Jette Mølsted har valgt ikke at være med i Brande Skiklubs 
bestyrelse p.gr.a. manglende tid. Jeg vil gerne benytte lejlig-
heden til at sige tak for det arbejde Jette har ydet. Vi håber, 
at Jette og hendes familie engang igen kan få tid og lyst til at 
deltage i vores arrangementer. 

 
Så måtte det jo ske. Kristian P. Østergaard deltager ikke 
mere i bestyrelsesarbejdet. Tilbage i år 2002 begyndte KPØ 
at tale om, at nu skulle der findes en afløser. Første afløs-
ning skete ved formandsskiftet i 2005. Dengang sagde han, 
at ét år mere i bestyrelsen var i orden, og derefter ville det 
være definitivt slut. Nu er det slut, og vi kan glæde os over 
alle de gode oplevelser, han har givet os gennem årene. Vi 
kan stadig høste af hans store erfaring, og vi kan glæde os 
over, at vi stadig vil se ham i langrendsløjperne ved enhver 
given lejlighed både i Danmark og i Norge. 
 
 
 
Velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen. Nanny Thalund og Thomas Krogh-
Rosenberg blev valgt ved sidste generalforsamling. Vi ser frem til nye tiltag, som 
skal være med til at udvikle Brande Skiklub. 
 
 

 
Bestyrelsen 



Snealarm: Hvor kan jeg løbe på ski? 
 

Vi skal prøve, at lave en ordning, således at vi sammen kan komme ud at løbe lige så 
snart der er en mulighed et eller andet sted lokalt. Har du adgang til internettet laver 
vi en liste med så mange mail-adresser på klubbens medlemmer som muligt. Det 
medlem, der har en løjpe et sted, mailer straks ved en automatisk rundsending, hvor 
der er brugbare løjper evt. med angivelse af mødetidspunkt, da det jo altid er sjovere 
at løbe sammen med andre. 
 
Derfor: Mail jeres adresse til mig, så vil jeg skrive dig på snealarmen. Du vil umid-
delbart efter afgivelse af din adresse modtage snealarmen. Nu kan du bruge den til 
alle lige så snart du finder sne og løjper der, hvor du bor. 
 
Har du ikke adgang til internettet kan du melde til snealarmen pr. telefon, så vil du 
modtage en besked eller opringning. 
 
Du kan kontakte mig således for at komme på snealarmen: 
 
• kroghrosenberg@webspeed.dk 
• 9712 4642 
• 2929 2627 
 

Forslag fra Jens Jørgen Jensen 

DET LOKALE SKILØB 
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FØRSTEHJÆLPSKURSUS 
 

Bestyrelsen har gennem sensommeren arbejdet med at undersøge mulighederne for at 
lave et kursus for interesserede medlemmer.  Vi er kommet frem til den beslutning på 
sidste bestyrelsesmøde, at klubben ikke arrangerer dettte kursus. Begrundelsen er 
den, at det er for dyrt for klubben at købe selv et 6 timers livredningskursus, og belø-
bet det enkelte medlem selv vil komme til at betale bliver for stort i forhold til de 
kurser, den enkelte selv kan melde sig til i f.eks. aftenskolen. Det opfordrer vi så til. 
 

Jens Ole Krogh 

TUR I UGE 7 

 
 

BEITOSTØLEN - UGE 7 -  2007 
 
 
Til denne destination er der 34 
deltagere. Turen er en kopi af sid-
ste års tur. Dog er den én dag læn-
gere. Vi skal bo i Bitigrenda Hyt-
ter og i Beitostølen Hyttegrend 
med ankomst søndag aften den 11. 
februar 2007 og hjemrejse lørdag 
eftermiddag den 17. februar 2007. 
 
Nærmere oplysninger om turen: 
Se vedlagte folder for tilmeldte på 
turen. 
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