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     Oktober 2010 
side 1 

Vintersæsonen 2009-10 var fantastisk.  Det er mange år siden, at vi kunne løbe så meget på 
ski i Danmark. Nu kan vi bare håbe på en lignende vinter. Den kan bare komme an. 
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BESTYRELSEN 

Side 2 

Jens Ole Krogh                            Formand 
Præstehaven 13 A, st. tv. 
7400 Herning                       
9712 4642 / 2929 2627 
Kroghrosenberg@webspeed.dk 

Karen Birgit Bækgaard                 Kasserer 
Leharsvej 12 
7400 Herning 
97129501 
K.baekgaard@webspeed.dk 
 

Nanny Thalund                              Sekretær 
H.C. Ørstedsvej 92, st. tv. 
7400 Herning 
9722 2714 

Thomas Krogh-Rosenberg       Web-master 
Ranunkelvej 157, 1. sal 
8471 Sabro 
2872 6222 / 32106834 
Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

Deadline: Bladet har deadline d. 27. marts 2011 
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Peter Nowack                        Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 
7400 Herning 
9726 7657  /  2872 1481 
nowack@mail.tele.dk 

DM RULLESKI 
Søndag den  26. september kørte to biler med 8 deltagere til Køben-
havn for at deltage i DM Rulleski 2010. Vi var spændte  -  nogle af os 
var nybegyndere  - andre meget erfarne. Hans Kongelige Højhed 
Kronprins Frederik skød startpistolen af og af sted gik hele feltet med 
ca. 100 deltagere på én gang. Hørsholm Kongevej var helt lukket for 
trafik. Det var rigtig dejligt - i Vest Cuppen kan der være trafik på 
vejene. Vi skulle ikke løbe lige langt. Der var mange forskellige al-
dersgrupper.  
 

Andreas Gydesen deltog i klassen 70 - 79 år og vandt bronze i klassisk, 19, 6 km i 
tiden 1.14.46. Undertegnede deltog i klassen 60  - 69 år og blev nr. 5  i klassisk 19,6 
km i tiden 1.07.12 

Til sammenligning vindes klassisk for 
seniorer over 32,4 km i tiden 1.13.35 
De rigtig hurtige skatere løber i seniorer 
45,2 km i tiden 1.27.13. Vi har noget at 
leve op til  - eller vi er bare ældre end 
dem! 
Godt stævne - hyggeligt samvær - DM 
er for alle. Der er også DM til næste år. 
 

Jens Ole Krogh 

Side 7 



HIB RULLESKI 

Vest Cuppen på rulleski 2010 

Der har her i Jylland og på Fyn de sidste 14 år været afholdt 7 rulleskiløb forskellige 
steder i landet. 
 
1. Afdeling Vejle (Vejle Skiklub) 
2. Afdeling Aarhus (Aarhus Skiklub) 
3. Afdeling Faaborg (Faaborg Skiklub) 
4. Afdeling Fredericia (Fredericia Kajakklub) 
5. Afdeling Odense (Odense Skiklub) 
6. Afdeling Viborg (Viborg Skiklub) 
7. Afdeling Faaborg (Faaborg Skiklub) 
 
Det koster kun 25 kr. pr. løb og stort set alle pengene bliver brugt til gode præmier 
for de samlede resultater. Man behøver ikke at deltage i alle løb. Man kan løbe på 
alle typer af rulleski, og hvis man vil løbe på rulleskøjter kan man også det - med 
eller uden stave. 
Afdelingerne i Faaborg afvikles med skydning og rulleskiløb. Det er vel det nærme-
ste man kan komme den rigtige skiskydning uden sne. Det er rigtig sjovt og lidt af en 
kunst at få åndedrættet i ro inden skydningen. 
Jeg har længe vidst at Vest Cuppen eksisterede, men har hele tiden troet, at jeg ikke 
kunne følge med. Det kunne jeg heller ikke i begyndelsen, men nye ski og bedre tek-
nik og træning har gjort, at jeg ikke er sidst mere  -  men heller ikke først. Men det er 
bare sjovt! 
Efter løbene samles vi til lidt brød / kage / kaffe mm. Det kan anbefales: Alle kan 
være med.  /    Jens Ole 

 
 
 
 
 
 
 
Her løber Nikolaj Kolte  
fra Holstebro Skiklub  
i Aarhus 2009. 
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Side 3 

MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

HIB RULLESKI: Rulleskitræningen forløber planmæssigt. Der kommer ikke man-
ge, men vi får en del henvendelser. Interessen er til stede. Vi holder træningen sam-
men med Herning Orienteringsklubs torsdags løbetræning. Nogle af disse prøver 
også rulleski. 
    

VASALØBET, som afholdes søndag den 6. marts 2011 har  i år 4 deltagere. 
 
 
GENERALFORSAMLINGEN, som afholdes tirsdag den 26. oktober, kan være en 
passende lejlighed til at få noget at vide om, hvad der rører sig i klubben.  
Derfor: Mød op til en hyggelig aften med dine skikammerater. 
 
 
 
 
 
KONTINGENT bedes indbetalt inden årsskiftet. 

 
Bestyrelsen 

   Medlemsantal  105 



RUL PÅ HAGELSKÆRVEJ 

Side 4 

 

1. september havde vi åbent hus for rulleski ved Nordre skole i Ikast. Der kom 12 
gæster, der prøvede rulleskiene og speciel ros til børnene. De var dygtige. 3 erfarne 
løbere fra Holstebro Skiklub hjalp til sammen med vores egne medlemmer (8 stk.). 
Godt vejr og hyggelig og sjov stemning. Måske ser vi nogen af gæsterne igen. 

GENERALFORSAMLING 

Side 5 

Indbydelse til generalforsamling 
tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.30 

 
Generalforsamlingen afholdes i gildesalen ved formanden 

Præstehaven 13 A  Gjellerup 7400 Herning 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2009 - 10 
4. Fastsættelse af kontingentsatser for 2011 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. 

På valg er Karen Birgit Bækgaard, Nanny Thalund 
(modtager ikke genvalg) og Thomas F.K. Rosenberg. 
Valg af suppleant til bestyrelsen, som vælges for 1 år. 
(Nuværende suppleant er Mogens Andersen). 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for ét 
år. Nuværende revisor er Jens Jørgen Jensen og sup-
pleant er Carsten Bennetsen. 

8. Eventuelt 
 
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest mandag den 18. oktober 
2010. 
 

 HIB SKIKLUB er vært med lidt let at spise, samt kage,  
kaffe, the, vand og øl. 


