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 NR.: 1 JUNI 2002 20. ÅRGANG NR.: 2 August  2007 25. ÅRGANG 

Dengang da …skiene var lige, instruktørerne var unge og billederne var i sort/hvid   

25.år

OB 



REDAKTION 

KASSERER 
Michael Larsen 
Veksøvej 4 A, 2th 
2700 Brønshøj 
38 81 21 50 mll@technovator.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Hans-Henrik Heidensleben 
Ørbæksvej 25 
2970 Hørsholm 
hh@heidensleben.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Jannie Molberg 
Hvidovrevej 492, 2tv 
2650 Hvidovre 
36 49 90 03 jm2709@hotmail.com 
 
 

FORMAND 
Morten Dyrner 
Ledøje Bygade 23D 
2765 Smørum 
Tlf. 44646043/ morten@dyrner.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Bjarne Christiansen 
Degnestræde 36 
2670 Greve 
Tlf. 43411090/ overbjarne@gmail.com 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Michael Andersen 
Skovbuen 45 
2605 Brøndby  
Tlf. 36472727/ mka@contraventum.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Gitte Pedersen 
Ved Kirkebjerg 17 
2605 Brøndby 
Tlf. 43631138/gitteg@pedersen.mail.dk 

BESTYRELSEN 

 

INDMELDELSE 
Kontigent for sæsonen 06/07 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

370.00 
100.00 
680.00 
100.00 
100.00 
370.00 

Kira Adrian    Greisen & Jørgensen         Bjarne Christiansen 
Sdr. Fasanvej 22,1   Poppelhusene 52         Degnestræde 36 
2000 Fredriksberg   2600 Glostrup         2670 Greve 
Tlf. 36151050   Tlf. 43453686         Tlf. 43411090 
kira@groskopf.dk   kakojo@ofir.dk                   overbjarne@gmail.com 

Voksne 
Unge under 25 år      
Familiekontigent 
Passive medlemmer    
Indskud . 
Enlig m/børn/unge u/ 25 år    
 

Yderligere oplysninger fås hos kassereren  

 
 

Aktivitetskalender 
 
26.08  Esrum Sø Rundt, 10 og 28 km - kl. 11.00 
03.09  Novo Nordisk Løbet kl. 1830 
23.09  Griseløbet 5, 10 km + ½ Marathon 
30.09  Berlin Marathon 2007 
13.10  Opstartsfest 
03.12  Julebanko 
14.10  Gribskovløbet 7,5 og 12,4 km - kl. 11.00 
16.12  Jule O Løb 
 

 
 
 
 
 
 

Og husk… 
 

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00 
 

MTB i Hareskoven hver lørdag kl.9.30 
 

Løb på Kringelstien/Vestskoven hver søndag kl.9.31 
 

Skigymnastik tirs/torsdag på Søndervangsskolen 
 start oktober 

19 

Husk du kan se, og downloade skihajen i farver på hjemmesiden 
www.glostrupskiclub.dk 
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julebanko  Julebanko 
JULEBANKO 

Mandag d. 3. december 2007 kl. 19.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indgang: 
25 kr for voksne, 10 kr for børn 

 
Lodtrækning på indgangsbillet. 

Store præmier 
 

6+2 spil 
Plader: 1 for 12 kr, 4 for 40 kr. 

(ekstra spil 1 for 8 kr, 4 for 30 kr) 
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FORMANDEN HAR ORDET. 

 

Kære Skihajer 
Sommeren er ved at gå på hæld, hvis man da kan 
kalde det for sommer. Tænk hvis al den nedbør vi 
har fået her i sommer, var sne i Alperne. Så havde 
der være dømt snorkel-sne og off-pist kørsel! 
Måske er det netop sommerens nedbørsmængder 
der har gjort, at klubbens instruktører netop har 
valgt temaet off pist på deres uddannelsestur her 
til vinter i uge 5.  
 I skrivende stund, er 21 Skihajer så småt ved at 
pakke campinggrejet til weekendens campingtur. 
Jeg krydser fingre for vejret til jer. Tidligere på 
sommeren, helt præcis d. 18. juni, blev klubbens 
årlige golfmesterskab afholdt på Nivå Golfklub. 
Og igen i år fik vi en ny klubmester. Det blev 
vores ”gamle” Hemse-turleder Steen Haslauer, 
som gennemhullede konkurrenterne. Tillykke med 
det, Steen! Og tak til dig, Siemen, for endnu et 
godt arrangement. 
 Efterårets komme betyder, at vi tager hul på en 
ny sæson. Og denne sæson er ikke en hvilken som 
helst sæson. Det er vores 25. sæson. Dette vil 
blive fejret på forskellig vi i løbet af sæsonen. 
Men det som I Skihajer nok ser mest frem til i 
dette blad, er sæsonens skiture. Fredag d. 30. 
august kl. 3 om morgen, åbner tilmeldingen til 
turene på vores hjemmeside. Det ukristelige tids-
punkt er valgt, for ikke at vores server skal bryde 
sammen af den massive store mængde tilmeldin-
ger, som løber ind på kort tid. Og hvad er det så 
for nogle ture vi kan opleve her i jubilæumssæso-
nen? 
 Den første tur kommer til at gå til vores gode 
gamle ”venskabsby” Wagrain. Hugo, som har 13 
Wagrain klubturer i rygsækken, plus et utal af 
private ture til byen, har meldt sig på banen som 
turleder for denne jubilæumstur. Og han har alle-
rede lovet os, at alle de gamle traditioner vil blive 
vagt til live igen. Turen kommer til at foregå i uge 
4. Læs mere i bladet. 

 Næste tur på programmet, er vores traditionelle 
børnetur. Claus Spiegelhauer introducerede os 
sidste sæson til endnu et af klubbens gamle tradi-
tionelle steder, nemlig Westendorf. Her boede vi 
utroligt luksuriøst på Sportalm, som ligger lige ud 
til pisterne oppe på bjerget. Allerede da vi tog 
hjem sidste vinter, proklamerede Claus, at han 
havde reserveret en masse pladser til uge 8 her til 
vinter. Men nu forholder det sig så uheldigt, at 
Claus skal til USA med sit arbejde netop i uge 8, 
og har derfor ikke mulighed for at være turleder 
på denne tur. Så derfor, kære Skihajer, så bliver 
årets børnetur kun gennemført, hvis der mel-
der sig en turleder på banen (eller flere i et 
team, som Hemse-turen). Kom ud af busken, 
gerne hurtigt, da det er begrænset hvor længe vi 
kan holde reservationen på værelserne. Claus vil 
være meget behjælpelig med alle praktiske ting 
ifb. med forberedelserne til turen, og på selve 
turen vil du få stor hjælp af bla. instruktørerne. 
Ligeledes sidder der erfarende folk i bestyrelsen, 
som vil hjælpe.  
 Den sidste af sæsonens ture, bliver vores Hemse-
dalstur. Her lykkedes det os i 11. time at få nye 
turledere på banen. Teamet, bestående af Niels 
Frode, Lene, Arne, Lars Boe og Bjarne vil guide 
os igennem d. 12. Hemsedalstur. Turen kommer 
til at ligge i uge 14. Læs mere på hjemmesiden og 
i bladet. 
 D. 13/10 står den på klubfest igen. Her tyvstarter 
vi lidt på jubi-årets festligheder, så skynd dig at 
tilmelde dig. Og til foråret trykker vi den store 
jubi-fest af. I den forbindelse skal vi bruge en 
masse festarrangører, som kan gøre festen under-
holdende og god. Læs mere på hjemmesiden. 
Ligeledes kunne vi godt tænke os nogle som kun-
ne ønske sig at blive uddannet som skigymnastik 
instruktør. 
 Som du kan se, så er klubben havnet i det samme 
dilemma som resten af erhvervssamfundet. Vi har 
svært ved at rekruttere alle de gode Gi’hajer som 
vi har brug for. Og lykkedes vi ikke at overtale 
dig til at yde lidt ekstra for klubben, vil det des-
værre gå ud over alle vores dejlige aktiviteter, 
som er så højt værdsat af alle. Så derfor, tag et kig 
på vores hjemmeside, og tryk dig ind på ”I want 
you…”-ikonet på forsiden, eller gå ind på 
”Klubben”, og tryk på fanen ”Hjælp” her kan du i 
ro og mag sidde og læse hvad der forventes af den 
hjælp du kan give på de forskellige opgaver. Kære 
Skihaj, vi glæder os til denne jubi-sæson, og håber 
at du sammen med os vil gøre den til en minderig 
sæson. God læsning. 
 

Morten Dyrner 
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Kvindeløb? Ja, det er hvad flere af de 
mange  danske  dameblade  afholder  en 
gang om året.  Alt for Damerne har i over 
25 år i samarbejde med Sparta arrangeret 
et af disse Kvindeløb.  
 
Som navnet antyder, er løbet kun for kvin-
der og her har løbere fra  clubbens kvinde-
side hvert år – siden 1999 - stillet trofast 
op for at udfordre sig selv og andre.  Hvert 
år med voksende antal deltagelse fra club-
ben.  I år var der igen rekord-deltagelse fra 
clubben,  mere  end  tyve  friske  løbehaj
(inder) havde meldt sig, og så omtaler vi 
ikke de par afbud, der desværre kom lige 
inden selve løbet. Men resten havde krid-
tet skoene og løb en 5 km’er eller 10 
km’er i et forrygende tempo rundt Fælled-
parken og omegn.  
Det var den 18. juni, og den dage var én af 
de rigtig gode med sol, næsten ingen vind 
og en behagelig temperatur. Alle husker 
vel sidste år, hvor den kraftige blæst fik 
løbestierne til at ligne ørkenstorme. Sandet 
føg ind i  munden og knasede 
godt  mellem  tænderne.  Men 
sådan var det heldigvis ikke i  år. 

Det var årets første officielt arrangerede 
løb, hvor clubbens nye, blå løbtrøjer kun-
ne præsenteres. Ingen tvivl om at farven 
stikker ud fra resten. Vores piger var nem-
me at få øje på. 
 
Vi nød vejret og hinandens selskab. Jeg 
fornemmer, at det ikke kun er løbet og 
udfordringen, der trækker, men også det 
sociale samvær, vi har både før, under og 
efter løbet. Det giver mig lejlighed til at 
sige, at man godt må deltage i fællesskabet 
både  i Fælledparken og café-hyggen bag-
efter, selv om man ikke løber. Supporterne 
er nemlig også trofaste – og hvem skulle 
ellers passe på tasker osv., mens de flittige 
brænder kalorier af. 
 
Kære piger, jeg håber vi ses igen til næste 
år, samme tid samme sted. 
 

Kirsten  

KVINDELØBET 2007 

 

17 

Alm skiskole  Almindelig skiskole undervisning baseret på niveau-opdelte hold. 
Omfanget af skiskole-undervisning er som udgangspunkt 15 timer på 
en uge tur og 6-12 timer på kortere ture. 

Børne skiskole Omfang og opdeling som ovenfor. Børn tilbydes skiskole fra de er 5-6 
år til 18 år. 

Begynder skiskole Ved begyndere forstås folk som ALDRIG har stået på ski før. Man er 
altså ikke begynder blot fordi man føler sig som begynder. 
Omfang af begynder skiskole som ovenfor. 

Brush-up skiskole Er ment som et tilbud for at få ”pudset” nogle ting af eller eventuelt 
prøve noget specielt. Omfang vil typisk være ”en formiddag”, dvs. 2-4 
timer. 

Guidede ture Kan tilbydes som alternativ til skiskole på visse ture. En guided tur 
kan f.eks. være en offpiste dag med en lokal bjergeguide. Omfang vil 
afhænge af det konkrete tilbud. 

Snowboard/
telemark 

I forbindelse med tilmelding til ture tilbydes der mulighed for at 
”ønske” undervisning i snowboard eller telemark. Gennemførelse vil 
bl.a. afhænge af antal tilmeldte og tilgængelighed af undervisere. 

Kør-sammen Kør-sammen skiskole er som navnet antyder baseret på at et antal 
personer kører sammen anført af en ”guide”. Der vil ikke være nogen 
undervisning (guiden vil typisk ikke være uddannet underviser). Tur-
prisen være reduceret for ”kør-sammen” tilmeldte.  

Skiløb i Glostrup Skiclub 
Herunder beskrives de grundlæggende principper for skiskole og fælles skiløb i Glostrup 
Skiclub. Principperne er fremkommet i samarbejde mellem instruktører og bestyrelse igen-
nem en årrække. 
I Glostrup Skiclub er fælles skiløb og det sociale samvær det centrale på en klubtur. Netop 
det sociale samvær, muligheden for at køre på ski med andre på samme niveau, er det, der 
adskiller en klub tur fra f.eks. en tur med et rejsebureau. 
Afhængig af det konkrete tur arrangement kan der være et tilbud om fælles skiløb til alle 
medlemmer i en eller flere former, f.eks.: 

 

Læs hele konceptet på  www. Gloski.dk  
Red. 

 

  



16 

Information 
At arrangere en skitur for 120 mennesker 
er et større arbejde, og skihajerne har ikke 
ligefrem stået i kø for at overtage jobbet 
efter Gitte og Steen. Så vi har måttet tæn-
ke lidt utraditionelt og 2008-turen arrange-
res derfor af et team bestående af Arne, 
Niels, Lene, Lars Boe og Bjarne. 
  
Sædvanen tro vil vi sende en info-
skrivelse om turen ud til alle deltagere, 
som gerne skulle besvare de fleste spørgs-
mål. Har du alligevel spørgsmål, er du 
altid velkommen til at kontakte en af ar-
rangørerne. 
 
Traditionen tro skal vi have uddelt vandre-
pokalerne samt alle medaljerne i årets 
Hemsemesterskaber i slalom, snowblades 
og snowboard. I år vil vi igen have tidta-
gerbanen, så vi kan hygge med discomusik 
og grillpølser ved banen, mens der kæm-

pes på skiene osv.  Præmieoverrækkelsen 
vil ske ved hytterne. SÅ tag konkurrence-
brillerne med og slib kanterne en ekstra 
gang – hvem skal stå på vandrepokalerne 
næste år.  
Husk at Hemsemesterskaberne foregår på 
en bane, hvor alle kan deltage. Det eneste 
der gør forskellen på de dygtige og de 
mindre dygtige, er hastigheden og under-
holdningen. 
 
Har du stadig ubesvarede spørgsmål, så 
skynd dig at ringe eller skrive til os 
Niels/Lene på telefon 39635959, 
 mail: frode@get2net.dk 
 

Skihej fra  
Niels, Lene, Arne, Bjarne og Lars Boe 

 
 

Og så er der  pause... 
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Vær med til at lægge stilen an for skiklubbens 25. jubilæumsår 

ved at skyde det i gang den 
 

 
 
 

 
(Betales ved indgangen) 
 
Sted: 

 
 

Tilmelding via hjemmesiden eller til Neel:  
nh@dns.dk / 2161 3248 senest d. 9.10.07. 

 
 

På Jubiiifestligt gensyn 
/Bestyrelsen og festudvalg☺ 
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- Jubilæum i Glostrup Skiklub!! 
 

Når klubben skal fejre sit 25 års jubilæum, skal det ikke gå stille af, så vær ekstraordinært 
med til at skabe festen i foråret 2008! Der er brug for skøre indfald og udførende kræfter 

til en revy og andet spas, så jo flere der melder sig, des sjovere kan det blive☺ 
 

Læs mere på hjemmesiden eller kontakt Neel NU: nh@dns.dk eller 21613248. 
 
 
 

HUSKER DU 1993? 
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f.eks. pukler, dybsne eller porte. 
Omfanget af undervisningen vil være 2-4 
timer og inddelingen i hold baseres helt på 
deltagerens egne ønsker og udsagn. 
Holdstørrelser: Som udgangspunkt vil 
der være en instruktør for hver 8-10 delta-
gere. Hvis fordelingen med hensyn til 
kundskaber og/eller ambitionsniveau ikke 
passer med denne holdstørrelse, kan det i 
nogle tilfælde være nødvendigt at køre 
med mindre hold – i tilsvarende kortere 
tid. 
 
En af formiddagene afholder vi selvfølge-
lig vores efterhånden traditionelle Hemse-
mesterskab i slalom, snowboard og andre 
mærkelige ting. 
 
Skileje 
Skiudstyr kan lejes i Hemsedal Skicenter. 
Se evt. priserne på Hemsedals hjemmeside 
www.skiinfo.no/hemsedal  
 
Pris 
Voksne  2.775 kr. 
Junior (7-15 år) 2.350 kr. 
Børn (0-6)  1.950 kr. 
 
Nedslag i prisen ved kør-selv  300 kr. 
pr person.  
 
Inkluderet i prisen 
Bustransport fra Glostrup til Hemsedal og 
retur, færgebilletter, vejskat, brændstof, 
liftkort til 4 dage, ophold i hytter, rengø-
ring i hytterne, skiundervisning som angi-
vet ovenfor. Morgenmad ved ankomst.  
Ikke inkluderet i prisen.: Mad, drikkeva-
rer, samt skileje. 
 
Deltagerantal 
Turen er maksimeret til 120 personer.  
Hurtig tilmelding tilrådes. Selvom der er 

plads til mange, blev turen udsolgt på re-
kord tid sidste år.  
 
Tilmelding 
Tilmelding til turen sker ved at indbetale 
rejsens pris på konto 6610 4644156 
Husk at skrive afsender samt e-mail-
adresse på overførslen. 
 
Tilmeldingen kan udelukkende ske ved 
indbetaling af rejsens pris  SAMT ud-
fyldelse af ”Tilmeldingsblanket til skitu-
re i Glostrup Skiclub 2008”  Blanketten 
ligger på vores hjemmeside 
www.glostrupskiclub.dk  
NB: Det er først muligt at tilmelde sig 
fra 1. september 2007 kl. 03.00  
Sidste frist for tilmelding er den 1. de-
cember 2007.  
 
Afbestilling eller aflysning 
Ved afbestilling før den 15. februar 2008 
(skriftligt) er 250 kr. tabt, det gælder også 
hvis der findes en reservedeltager. Ved 
afbestilling efter den 15. februar 2008 ved 
dokumenteret sygdom eller lign. tilbage-
betales det beløb, der eventuelt refunderes 
af hytteleje, liftkort m.v.  
Eventuel tilbagebetaling finder først sted 
efter turens afvikling og afslutning af rej-
seregnskab. 
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at 
aflyse turen, såfremt turen ikke fuldtegnes. 
Der tages forbehold for valutasvingninger, 
prisstigninger på olie, færgebilletter, vej-
skat m.m. 
 
Overtegning 
Hvis turen overtegnes, kommer de reste-
rende interesserede på venteliste. 
Selve turens budget er baseret på, at turen 
økonomisk skal hvile i sig selv. Et mindre 
overskud tilfalder ubeskåret det alpine 
arbejde i Glostrup Skiclub. 
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værelser, 2 med dobbeltseng og køjeseng 
og 2 med dobbeltseng. Stue med pejs, tv, 
stereoanlæg og telefon. Køkken med kom-
fur, køl, frys, mikroovn og opvaskemaski-
ne. Service til 12 personer. 3 badeværelser 
med bruser og wc. Badekar og sauna. Tør-
rerum med vaskemaskine. Gulvvarme i 
alle rum. Veranda med flot udsigt over 
skicenteret og Hemsedal. 
 
Forplejning 
Der bliver udpeget et par ”madformænd” 
for hver hytte, som får opgaven med at 
koordinere hvad den enkelte skal medbrin-
ge af mad, samt opgaven med at indskær-
pe en begrænsning af hyttens medbragte 
mad/drikkevarer. 
 
Transport 
Der er afgang fra Glostrup Station kl. 
19.00 onsdag den 2. april 2008. Vi kører i 
dobbeltdækker - /højdækkerbus med sove-
/flysæder, toilet, bar/køkken og video. Vi 
forventer at være fremme torsdag morgen 
omkring kl. 8.00. Afgang fra Hemsedal kl. 
17.00 søndag den 6. april og forventet 
hjemkomst mellem kl. 7.00 og 8.00 man-
dag d. 7. april. 

Skiskole 
De generelle principper for skiskole og 
andre tilbud er beskrevet andetsteds i bla-
det (el. på hjemmesiden). På turen til 
Hemsedal vil der være følgende tilbud:  
 
• Begynderskiskole. 
• Børneskiskole. 
• Snowboard skiskole (kun hvis flere 
end 5 tilmeldte). 
Brush-up skiskole 
 
Ved tilmelding: I forbindelse med tilmel-
ding til turen skal du oplyse hvilket af 
ovenstående tilbud du ønsker. Du skal 
desuden angive erfaringsniveau til brug 
for en første holdinddeling. 
Begynderskiskole: Begynderundervisning 
udgør ca. 9 timer fordelt på 3 formiddage. 
Bemærk at begynder-undervisning er for 
folk, som aldrig har stået på ski før. 
Børne-skiskole: Børneundervisning tilby-
des til børn fra de er ca. 5-6 år. Instruktø-
ren afgør i de enkelte tilfælde, hvorvidt et 
barn er gammel/moden nok til at deltage 
på skiskolen. I starten af undervisningen 
må forældrene meget gerne holde sig i 
nærheden, så de kan tage over om nødven-
digt. 
Ligesom for de voksne forsøger vi at ind-
dele børnene efter niveau, således at alle 
får mest muligt ud af det. Alt efter alder er 
børneundervisningen selvfølgelig først og 
fremmest baseret på at lære gennem leg -- 
iblandet en smule instruktion nu og da. 
Det primære for børnene er, at de føler det 
er sjovt at stå på ski sammen og udfordre 
hinanden f.eks. gennem leg -- så kommer 
det med skiløbet helt af sig selv.  
Brush-up: Brush-up undervisningen er 
tænkt som et tilbud til dem, som gerne lige 
vil have pudset stilen af -- eventuelt i en 
eller anden speciel form for terræn som Hemsedal i sol og sne 
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– masser af sjov – lige noget for dig!!?? 
 

Klubben har brug for et festudvalg, og du kan være blandt de heldige! 
Det er nemlig super sjovt at være sammen med andre fra klubben om at lave noget sjovt 

for resten af klubben☺ 
 

Festudvalget skal stå for: 
• Skisæsonens opstartsfest i efteråret 

Skisæsonens afslutningsfest i foråret – 2008 er ekstraordinær med 25 års jubilæum☺ 
 

Festudvalget finder sammen ud af ’stilen’ for festerne og gennemfører dem.  
Bestyrelsen er behjælpelig i forløbet. 

Læs mere på hjemmesiden eller kontakt Neel NU: nh@dns.dk eller 21613248. 
 

 

 

 Eller 2003? 
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også et dejligt badeland Wasserwelt Ama-
dé. 
 
I øvrigt forbindes selve skiom-rådet med 
stor snesik-kerhed. Byen danner nemlig et 
snehul om-kranset af bjerge på alle sider. 
Der er normalt sne fra jul til midten af 
april. 
 
Indkvartering:  
Vi skal bo i på henholdsvis Pension 
Tauernblick og Pension Oberauer, som 
begge har lagt rammerne til clubbens 13 
første ture til byen. Pensionerne ligger 
begge i Kirchboden og lige overfor hinan-
den. Afstand til nærme-ste lift er ca. 400 
m. 
 
Forplejning: Halvpension. OBS! mor-
genmad i 7 dage og aftensmad i 5 dage. 
Indkvartering foretages på 1, 2 og 3-sengs 
værelser. Alle værelser har bruse-bad/wc. 
 
Transporten…. 
Står du selv for! Det er fx muligt at flyve 
fra Købenavn – Salzburg med Sterling, 
Austrian Airlines m.fl. SAS flyver på ru-
ten København – München. 
 
Inkluderet i prisen er: 
Ophold med ¼ pension og aftensmad (3-
retter) i 5 af ugens 7 dage, skiskole (3 hal-
ve dage og 1 hel dag med temaundervis-
ning), liftkort til 6 dage. 
 
Skiskole: 
Skiskole med undervisning af vore egne 
instruktører, som under-viser på alle trin 
fra be-gyndere til øvede. 
For de mere øvede løbere er det muligt at 

Clubben har hermed atter en gang fornø-
jelsen at kunne tilbyde medlemmerne en 
skiferie i  WAGRAIN - Østrig. Turen har 
gennem mange år opbygget mange hygge-
lige traditioner. 
Da det er en jubilæumstur, vil der naturlig-
vis være fokus på traditionerne….. 
 
Tidspunkt: 19. januar – 26. januar 2008 
 
Wagrain: 
Wagrain er den ægte vare! Masser af ski-
løb for såvel plads til både afterskiingbe-
gyndere som mere erfarne, de lokales ge-
müt-lich-keit og med , aften og natteliv. 
Skiterrænet omkring Wagrain hænger 
sammen med områderne Zauchensee, Fla-
chauwinkel og Kleinarl m.fl. (900 - 2.188 
m). Tilsammen udgør disse områder Øst-
rigs største skiområde med ikke færre end 
350 km piste forbundet med 120 lifter. 

 
Wagrain er endvidere en utrolig smuk 
lands-by, og indbegrebet af østrigsk hygge 
og charme. Samtidig har man bevaret de 
gode gamle hytter i skiområdet, hvor vi 
altid kan få en bid brød eller det der er 
værre ”1.000 Obstler und ein Pommes”.  
Har man lyst til lidt wellness, har byen 

 

W A G R A I N – J U B I I   T U R   
KØR ELLER FLYV SELV………… 

Pension Tauernblick  
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Det er efterhånden svært at forestille sig 
en skisæson i Glostrup Skiclub uden en tur 
til Hemsedal. Er du enig med os i det, har 
du nu chancen for at være med til at gøre 
klubbens 12. tur til Hemsedal til en ligeså 
stor succes som de 11 foregående år.  Som 
der efterhånden er tradition for, byder den-
ne sæsonafslutningstur på hyggelig og 
familievenligt skiløb, en god og varmende 
forårssol, lange lyse aftener og samvær 
med familie og venner fra skiklubben.   
 
Som tidligere år har vi bestilt 10 hytter, 
som giver plads til 120 personer. Igen i år 
åbnes mulighed for kør-selv. Husk at angi-
ve på tilmeldingen såfremt du ønsker at 
gøre brug af denne mulighed. 
 
Vi har mulighed for at få 3 af hytterne hele 
ugen (dvs allerede fra søndag), så er I fri-
ske, gælder det om at være hurtig og få 
samlet skihajer, der har lyst til en hel uge i 
Hemse og så få meldt jer til.  Prisen for 
hytten fra søndag til torsdag er 8.000 kr. 
Beløbet skal indbetales samlet ved tilmel-
dingen.  
 
Såfremt der er tilstrækkelig interesse her-
for, vil vi igen i år afsætte en af hytterne til 
de unge fra 15 år og op. Hvis du er interes-
seret i at bo i ungdomshytten, skal du hu-
ske at skrive det på tilmeldingsblanketten.  
 
Som altid gælder det om at komme ud af 
startboksen, for Hemsedal-turen plejer at 
være et tilløbsstykke af de store. Så hvis 
du ikke vil hænge fast i en kedelig venteli-

ste, med usikkerhed for deltagelse, så 
skynd dig at tilmelde dig! 
 
Ski Hemsedal 
Ski Hemsedal er et af Norges største 
skiområder med snesikkerhed hele sæso-
nen, som strækker sig fra november til 
maj. Terrænet er meget børnevenligt, sam-
tidig med at det byder på gode udfordrin-
ger til den øvede skiløber. Ski Hemsedal 
bruges blandt andet til uddannelse af klub-
bens instruktører. Højeste punkt i Hemse-
dal er 1920 m, og den alpine højdeforskel 
er 800 m, hvilket svarer til de fleste steder 
i Østrig. 
 
43 km pister (løjper) fordelt på 48 pister 
(løjper) 
Gode muligheder for off-piste 
2 pukkelpiste (kulebakker) 
6 stolelifte 
15 træklifte 
Liftkapacitet til 28.500 personer i timen 
Snekanon på 5 pister 
5 ”drop-in” steder i terrænet 
Se i øvrigt Hemsedals pistekort på inter-
nettet på adressen  
www.skiinfo.no/hemsedal 
 
Indkvartering 
Vestlestølen hytter. Som før, skal vi bo 
midt på bakken, hvor vi kan køre til og fra 
skianlægget på ski. Komfortable hytter på 
160m2. Nyere hytter af høj standard belig-
gende tæt ved Hemsedal skicenter. Senge-
pladser til 12 personer fordelt på 4 sove-
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STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ER 
VELEGNET TIL STORE SOM SMÅ 

Middage,Fødselsdage,Barnedåb, 
Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester, 
Forretnings arrangementer,Kaffeborde, 

Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,Platter 
Grill fester og Forretnings frokoster 

 
Vi leverer også mad ud af huset ! 

Ring og få et tilbud 
 

Strøby-Egede Selskabslokaler  .  Stevnsvej 82  .  4600 Køge 
Tlf. 56 26 70 50  .  Fax 56 26 70 56 

turleder, vil reserveringerne blive omgjort 
til tilmeldinger, så snart at depositum til 
den tid er indbetalt. 
 
Hold øje med hjemmeside samt e-mail 
nyhedsbrevene om nyt vedr. vores børne-
tur. 
 

Har du yderligere spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte  

 
Morten Dyrner på  

morten@dyrner.dk,  
eller telefon 44646043 
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fravælge egentlig den "traditionelle ski-
skole". Tal evt. med turlederen herom. Der 
ydes en reduktion i prisen på kr. 200,00. 
 
Deltagerantal: 
Der kan maksimalt deltage ca. 50 perso-
ner. Det tilrådes, at der fore-tages hurtig 
til-melding til turen, idet der på forhånd 
forventes stor tilslutning. 
 
Dette er en voksen tur, og personer over 
16 år kan deltage, såfremt man er medlem 
af Glostrup skiclub. 
 
Pris: kr. 4.300,00 
 
 
OBS! Der er planlagt 2 "friaftener", hvor 
man selv har mulighed for at gå ud at spi-
se. 

 
Tilmelding: 
Sker ved at indsende depositum kr. 500,00 
på følgende konto i Nordea Vallensbæk: 

 
Reg. nr. 1420 
Kontonr. 120 00 11909 
Hugo Larsen 
Ref.: Dit navn + Wagrain 2008 
 
HUSK at anføre, hvis du ikke ønsker ski-
skole!!! 

 
Tilmelding kan udelukkende ske tilmel-
ding via clubbens hjemmeside 
www.glostrupskiclub.dk 
 
Sidste frist for tilmelding er den 1. novem
-ber 2007 
Restbeløbet skal indbetales senest den 15. 
december 2007 
 
Skileje 
Der vil blive mulighed for at leje udstyr i 
Wagrain til absolut rimelige priser. Nær-
mere herom på informationsmødet. 
 
Afbestilling: 
Ved afbestilling før den 15. december 
2007 (skriftligt) er depositum tabt, såfremt 
reser-ve-deltager ikke kan fremskaffes. 
Ved afbestilling efter den 15. december 
2007 ved dokumenteret sygdom ell. lign. 
tilbage-betales det beløb, der eventuelt 
refun-deres af hotel, liftkort m.v. 
Såfremt reservedeltager kan fremskaffes, 
refunderes det fulde indbetalte beløb mi-
nus kr. 250,00. 
Eventuel tilbagebetaling finder først sted 
efter turens afvikling og afslutning af rejse
-regnskab. 
 
Aflysning m.m.: 
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at 
aflyse turen, såfremt turen ikke fuld-
tegnes. 
Der tages endvidere forbehold for valutas-
vingninger. 
 
Overtegning: 
Såfremt turen overtegnes, noteres de re-
sterende interesserede på venteliste. Depo-
situm refun-deres umiddelbart. 
Selve turens budget er baseret på, at turen 
økonomisk skal hvile i sig selv. 
Et mindre overskud tilfalder ubeskåret det 
alpine arbejde i Glostrup Skiclub. 
 

 

Pension Oberauer 



Aftensmad/aktiviteter: 
Da alle bliver indkvarteret på de såkaldte 
"Frühstücks-Pensioner" vil aftensmaden 
skulle spises eksternt. Clubben har atter 
indgået aftaler med 3 af byens lokale re-
stauranter, hvor der vil blive serveret en 
dejlig menu be-stående af 3 retter mad. 
 
Såfremt sneforholdene tillader det, vil der 
blive arrangeret en kælketur. 
 
Det tilstræbes i øvrigt at finde et fast 
"After-ski sted", hvor alle kan mødes ved 
skiaf-slutningen hver dag. 
 
Om alle disse ting vil der blive givet yderli
-gere oplysninger ved informations-
aftenen i januar. 
 
Eventuelle tvivlsspørgsmål besvares af 

 
Hugo Larsen - tlf. 2211 1005 

Man bli´r fyr og flamme i Wagrain 
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Invitation til klubbens traditionsrige bør-
netur – for 10. år i træk! 
 
Årets børnetur er planlagt til at skulle gå 
til Westendorf endnu en gang. Byen hvor 
klubbens første skiture gik til efter at den 
blev grundlagt i 1983, og hvor mange af 
klubbens skihajer igennem årene har haft 
gode/hyggelige og sjove skioplevelser. 
Westendorf ligger i forbindelse med Ski-
welt ’Wilde Kaiser’, og som det nyeste nu 
også med forbindelse til Kirchberg/
Kitzbühl området. Dette gør det totale 
område til det tredje største i Europa. Om-
rådet byder på alt fra sorte til røde og blå 
pister – altså et godt valg til en børnetur, 
hvor der også er plads til de voksne. Se 
mere på www.wilderkaiser.info 
 
Da det i år er 10 års jubilæum på turen, 
samt at det foregår i klubbens 25-års jubi-
læums sæson, så var tanken at udvide tu-
ren igen, fra 6 til 8 dage, da dette får mini-
mal indflydelse på prisen ift. sidste år. 
 
Oprindeligt skulle sidste års turleder, 
Claus Spiegelhauer, have stået for den-
ne jubilæumstur, men har måttet melde 
fra, da arbejdet kalder i den uge. Så 
turens gennemførelse er betinget af, at 
der bliver fundet en turleder (eller et 
turleder-team som på Hemsedalsturen). 
Læs mere på klubbens hjemmeside om 
at være turleder, og hvad dette indebæ-
rer. Se under ”Klubben” og her under 
fanen ”Hjælp”. Kontakt Morten Dyrner 
morten@dyrner.dk hvis du/I vil være 
turleder. 

Sidste års tur til Westendorf var et forsøg 
på at højne kvaliteten af specielt indkvar-
teringen. Ligeledes var der ønske om, at få 
flere dage på ski, så turen blev udvidet fra 
4 til 6 dage på ski. Dermed blev prisen 
også en del højere. Men dette skræmte 
ingen bort, tværtimod. Vi var det maksi-
male antal 60 personer – turen var totalt 
udsolgt. Det håber vi at kunne gentage 
igen i år! 
 
Stedet vi skal bo på hedder Vital Hotel 
Sportalm, der ligger ca 1 km fra centrum 
af byen, men direkte på pisten. Det vil sige 
man tager skiene på om morgenen og er 
direkte på pisten, og når man kommer 
hjem, direkte ind i ski-stalden, for herefter 
at gå op i baren til noget afterski. 
Hotellet er et første klasses hotel, total 
nyrenoveret og med lækre værelser og 
lejligheder. Samtidig har Sportalm et stort 
fitness område med sauna, dampbad, sola-
rium og fitness udstyr. Ligeledes er der 2 
keglebaner, billard og spillermaskiner for 
børn og voksne. 
 
Vi har halvpension, med morgenbuffet og 
middag om aftenen. Alt sammen foregår 
på hotellet, hvor man senere hygger sig i 
baren/restauranten. Mere info om hotellet 
kan findes på deres hjemmeside: 
www.sportalm-schwaigeralm.at 
 
Prisen på turen er endnu ikke færdigkalku-
leret. Men på hjemmesiden har du mulig-
hed for at foretage en forhåndsreservering 
af en plads (ikke bindende) fra fredag d. 
30/8 kl. 3.00. Når der bliver fundet en 

Familie/Børneturen  
8 dage i uge 8 i  

WESTENDORF, Østrig. 
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