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 NR.: 1 JUNI 2002 20. ÅRGANG NR.: 2 August 2011 29. ÅRGANG 

Stort udvalg af ture i den kommende vinter…..hvad skal man vælge??? 
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KASSERER 
Michael Larsen 
Frederiksborgvej 48 
4000 Roskilde 
40 52 21 50 / mll@technovator.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Hans-Henrik Heidensleben 
Ørbæksvej 25 
2970 Hørsholm 
hh@heidensleben.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Jannie Molberg 
Vestre Messegade 7 B, 1.tv. 
2650  Hvidovre 
36 49 90 03 / jm2709@hotmail.com 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Mette Ventzel Damm 
Borgager 44 
2620 Albertslund 
Tlf.  43 62 82 26 / j.damm@mail.dk 

FORMAND 
Karsten Hede 
Baltorpvej 265 5,1 
2750 Ballerup 
25541557 /khede@comxnet.dk 

BESTYRELSESMEDLEM 
Lars Nitzsch Hansen 
Vestre Lyng 6 
2690 Karlslunde 
Tlf. 46 15 53 04/ lnh@privat.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Michael Andersen 
Skovbuen 45 
2605 Brøndby    Tlf. 36472727 
michael.andersen@edb.com 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Christina Timmol 
Køgevej 245 
4100 Ringsted 
Timmol@image.dk 

BESTYRELSEN 

REDAKTION 

 

INDMELDELSE 
Kontigent for sæsonen 2011/2012 

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

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

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

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

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

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

370.00 
100.00 
680.00 
100.00 
100.00 
370.00 

Kira Adrian Groskopf  Steen Greisen          Bjarne Christiansen 
Sdr. Fasanvej 22,1   Kanalens Kvt. 232,2.th        Degnestræde 36 
2000 Fredriksberg   2620 Albertslund         2670 Greve 
Tlf. 36151050   Tlf. 41583686         Tlf. 43411090 
kira@groskopf.dk   pagreisen@webspeed.dk        overbjarne@gmail.com 

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

 Husk at melde flytning, indmeldelse og udmeldelse til: registrator@glostrupskiclub.dk 
31 

I skoven skulle være gilde…. 
 
Viggo fyldte 80 år….. stort tillykke                        red. 
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LØBE NYT 
(mest i billeder) 

....Og så er der ølstaffet i Brøndbyskoven 
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FORMANDEN HAR ORDET. 

 

 
Hej Skihajer 
 
Velkommen til endnu en sæson i 
Glostrup Skiclub. Bestyrelsen har 
afholdt et møde med turlederne 
først på sommeren. Her var det ik-
ke kun den kommende sæsons ture 
der blev talt om, men også om ture 
generelt. Bl.a. hvordan er det nu 
med skiskole? hvad med betaling 
og hvornår skal turoplæget være 
klar? Det bliver så til en drejebog/
huskeliste der skal gøre det lettere 
for nye turledere at arrangere en 
tur. Der skal så efter hver sæson 
være et møde med turlederne hvor 
vi kan udveksle erfaringer til gavn 
for kommende ture.  
I starten af september er bestyrel-
sen på weekendseminar, hvor vi vil 
arbejde videre med at lave manua-
ler for at automatisere det admini-
strative arbejde så det bliver lettere 
at lave frivilligt arbejde i clubben 
til glæde for alle medlemmerne. 

Her sidst på sommeren får vi igen 
besøg fra Dansk Skiforbund. De vil 
orientere om et nyt projekt de star-
ter sammen med Dansk Idræts For-
bund ang. En medlemskampagne 
og skitsere mulighederne for et  
lokalt samarbejde med virksomhe-
der og uddannelsessteder.   
Senere på efteråret er det meningen 
at holde et møde med skihajens re-
daktion ang. Bladets fremtid. Det 
er nu blevet så dyrt at trykke og 
udsende bladet, at en stor del af 
clubbens indtægter går til at dække 
udgifterne til bladet. Det er penge, 
der er god brug for til andet arbejde 
i clubben, så det er nok en af de 
sidste udgaver på tryk af bladet du 
sidder og læser nu. 
Det var ordene for denne gang. 
God fornøjelse med resten af læs-
ningen. 

Formand 
Karsten Hede 

 

Formandens ord 



4 

Pst! Københavns nye 
SKIBAR!  

 
Du inviteres hermed til: 

OPSTARTSFEST I ALPEHYTTEN 
Gothersgade 33 

En fest du ikke må gå glip af! 

 
LØRDAG D. 8. OKT. 2011 

KL. 17.30 
Bydes der på velkomstdrink 

 
Desuden spændende overraskelser i løbet af aftenen. 

Vi har det hele for os selv til kl. 20.00 Herefter åbnes dørene for an-
dre (Hvis der er plads!) 

MENU: 225 kr 
HAPPY HOUR kl. 17.30-22.00 

 
Tilmelding via hjemmesiden senest 15. sep 

Indbetaling på kontonr.: 2279 5366 235 320 

 
Vi glæder os til at se dig 

Ski-hik-ilsen fra 
Bestyrelsen 
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Tilbud Beskrivelse 

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 Børn tilbydes skiskole fra de er 5-6 år til de er fyldt 18 år.  
Undervisning af specielt yngre børn sker selvfølgelig  
primært gennem leg iblandet instruktion nu og da, men  
det understreges at der vil blive stillet krav om at børnene  
kan deltage fuldt i holdundervisningen sammen med andre 
 på samme niveau. Der er altså ikke tale om nogen  
"pasnings-ordning". 
Instruktøren afgør i de enkelte tilfælde hvorvidt et barn er  
gammel / moden / motiveret nok til at deltage på skiskolen.  
I starten af undervisningen forventes forældrene at holde  
sig i nærheden, så de kan tage over om nødvendigt. 
 Omfang og opdeling som ovenfor. 

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. 1,5-3 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. 
 Omfang vil afhænge af det konkrete tilbud 

Fravalg af skiskole På visse ture hvor skiskole ellers er obligatorisk for voks-
ne,  
vil man kunne fravælge undervisning, hvis man opfylder  
ét af følgende kriterier: 
a)       Man er ældre end 50 år 
b)       Man er mellem 18 og 50 år og har været medlem i  
klubben i mindst 10 år. 
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Ved tilmelding 
 
I forbindelse med tilmelding til turen skal 
du udfylde et skema med ønsker til over-
stående tilbud på turen. Du skal bl.a. angi-
ve dit erfarings-niveau i form af antal uger 
på ski. Instruktørerne vil på dette grundlag 
fordele nogle foreløbige hold.  
For at tage højde for de forskellige ambiti-
onsniveauer, skal du i skemaet ligeledes 
angive, hvilke forventninger du har til din 
uge på skiskolen. Vil du eksempelvis prø-
ve at køre pukler, dybsne, pisteræs, smuk-
ke kortsving og hop, eller vil du på et 
hold, der kører et mere roligt tempo og 
holder nogle pauser i løbet af formidda-
gen?  
 
Almindelig og begynder skiskole  
Den almindelige skiundervisning udgør 
ca. 15 timer fordelt på 4 dage. Undervis-
ningen vil foregå over tre formiddage fra 
kl. 9 –12 (evt. 10-13) samt en hel dag.  Et 
eksempel på en uge er følgende: 

 Eksempel 

Nedenstående er et eksempel på en un-
dervisningsplan, således som den kunne 
tænkes at se ud på en uge-tur. I praksis 
vil planen blive tilpasset den aktuelle tur 
og de tilbud og muligheder som er til 
rådighed. 

Skiskole  
og andre tilbud på turen. 
 
De generelle principper for skiskole og 
andre tilbud er beskrevet på klubbens 
hjemmeside. På turen til xxx vil der 
være følgende tilbud: 
• Almindelig skiskole 
• Begynder skiskole 
• Guided offpiste tur Hvis flere end 4 

tilmeldte. 
• Snowboard skiskole Hvis flere end 

4 tilmeldte. 

Dag Aktiviteter 

Lørdag Hjælp til leje af udstyr. Der tages hånd om råbegyndere, se afsnit om  
undervisning for råbegyndere. Eventuel pistevisning. 
Fridag for alle andre -skiløb er tilladt! 

Søndag De forhånds inddelte skihold mødes. Skiundervisning fra kl. 9 -12.  
Eventuel efterfølgende justering af skihold. Fælles frokost. 

Mandag Formiddags undervisning fra kl. 9-12. 

Tirsdag Formiddags undervisning fra kl. 9-12. 

Onsdag Ingen skiskole. 

Torsdag 
Heldags undervisning/temadag fra kl. 9 -16, holdvis.  
Temaet kunne for eksempel være carving eller orienteringsløb, 
 portløb, pisteræs, pukler, dybsne eller hop. Fælles frokost. 

Fredag Ingen skiskole (evt. picnic). 

Lørdag Ingen skiskole. 
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Start året med en tur og få pudset formen 
lidt af inden det går løs med resten af sæ-
sonen. Klubben arrangerer en kort, men 
intensiv 4 dages tur til Alpe d'Huez, med 
fly og hele 4 dage på ski. Denne tur retter 
sig primært mod unge (>15 år) og voksne. 
 
Om Alp d’Huez 
 
Alpe d'Huez ligger i 1.850 m. højde og 
byder på skiløb for enhver smag. Ski ter-
rænet omkring byen gennemkrydses af 
245 km. pister forbundet af 87 lifter. Som 
begynder på ski kan du glæde dig til lange 
brede nedfarter ad grønne og blå pister tæt 
på byen.  Området indbyder også til læn-
gere udflugter for eksempel til de små 

landsbyer Oz, Vaujany og Villard Recu-
laz.. Let øvede og øvede har gode af mu-
ligheder for lange ture rundt i systemet. 
Den nye kabinelift mod gletscheren ved 
det højeste punkt Pic Blanc i 3.330 m. 
højde giver endnu større fleksibilitet i om-
rådet. Fra gletscheren finder du de stejlere 
pister og de to sorte pister Le Tunnel og 
den 16 km lange Sarenne starter her. Den 
lange Sarenne-piste fører hen over glet-
scheren og ned gennem et af Alpernes 
smukkeste naturområder. Le Tunnel er en 
dybsort udfordring til øvede skiløbere med 
god teknik. Terrænet er også utroligt vel-
egnet til off-piste skiløb. 
 
Ophold og indkvartering 

 
Turen bestå af 4 hele 
dage på ski (søndag – 
onsdag) og vi skal bo 
på Hotel Eclose.                       
Vi har fået tildelt 2 -3 
og 4- sengsværelser. 
Giv evt. Besked om 
ønsker til turlederen, 
så vil han prøve at 
fordele så godt det kan 
lade sig gøre. 
Hotellet, der drives af 
Danski med dansk 
personale, ligger i den 
gamle bydel af Alpe 

                                                                                                                                      

NYHED I UGE 2 
 

4 DAGES BRUSH-UP TUR TIL  
ALPE D´HUEZ  I FRANKRIG             
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d’Huez mellem 2 lifter og lige ud til pi-
sten. Pisten løber forbi i 1. sals højde, så 
det er muligt at stå på ski lige ind i vores 
nye bar, så afterskien kan begynde med 
det samme. Der er ligeledes en bar i stue-
etagen i forbindelse med restauranten. Det 
er også her i stueetagen, at hotellets syd-
vendte terrasse er beliggende. Der kan 
forekomme støjgener fra bar.Hotellet er 
røgfrit. Der gøres opmærksom på, at man 
selv skal bringe sin bagage de 100-300 m. 
mellem bussen og hotellet ved ankomst og 
afrejse. Mulighed for trådløs netværk. 
 
Afrejse/hjemkomst 
 
Vi flyver fra København lørdag d. 7. ja-
nuar (sen eftermiddag), og kommer hjem 
onsdag d. 11. januar (sen aften, evt. efter 
midnat). Max bagagevægt er 20 kg 
(inklusive håndbagage). Evt. plads til ski 
og støvler skal tilkøbes, se nedenfor. 
 
Pris og tilmelding 
 
Prisen for turen er DKK 5100.- og 
inluderer transport (fly), transfer,  
indkvartering m. halvpension samt liftkort 

og brush-up undervisning. 
Tilmelding skal ske på 
hjemmesiden samtidig med 
indbetaling af depositum 
DKK 1000.- til konto  
Nordea 2279 0723 641 373. 
Sidste tilmeldingsdato er 15. 
september 2011.  
Restbeløb skal være ind-
betalt senest 15.november 
2011. 
Der er plads til ca. 30 
personer på turen. Evt 
yderligere tilmelde vil blive 
skrevet på venteliste.  Ved 
mindre end 10 tilmeldte 

forbeholder klubben sig ret til at aflyse 
turen. 
For information om tilmeldings- og 
betalingsbetingelser henvises til klubbens 
standard rejsebetingelser. 

 
Hvis man skal have sine egne ski 

og støvler med, koster det 300.- per sæt til 
flyselskabet. Plads hertil skal bestilles ved 
tilmelding for at garantere plads. 
 
Skiskole 
 
Turen inkluderer ca. 2 X 1 times brushup 
undervisning. Der henvises til be-
skrivelsen af Glostrup Skiclubs skiskole. 
 
Hvis du har spørgsmål om turen så ring på 
20287508 eller mail på jan@fotojan.dk 
 
 

 

 

Vigtig!
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heds-niveau kan det være nødvendigt at 
dele et hold i f.eks. to mindre hold – som 
så til gengæld vil få tilsvarende mindre 
undervisnings tid. 

Tilbud Beskrivelse 

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

Børne skiskole Børn tilbydes skiskole fra de er 5-6 år til de er fyldt 18 år. Under-
visning af specielt yngre børn sker selvfølgelig primært gennem 
leg iblandet instruktion nu og da, men det understreges at der vil 
blive stillet krav om at børnene kan deltage fuldt i holdundervis-
ningen sammen med andre på samme niveau. Der er altså ikke 
tale om nogen "pasnings-ordning". 
Instruktøren afgør i de enkelte tilfælde hvorvidt et barn er gam-
mel / moden / motiveret nok til at deltage på skiskolen. I starten 
af undervisningen forventes forældrene at holde sig i nærheden, 
så de kan tage over om nødvendigt. 
 Omfang og opdeling som ovenfor. 

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

Brush-up skiskole Er ment som et tilbud for at få ”pudset” nogle ting af eller even-
tuelt prøve noget specielt. 
 Omfang vil typisk være ”en formiddag”, dvs. 1,5-3 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 undervi-
sere. ‐ Omfang vil afhænge af det konkrete tilbud 

Fravalg af skiskole På visse ture hvor skiskole ellers er obligatorisk for voksne, vil 
man kunne fravælge undervisning, hvis man opfylder ét af føl-
gende kriterier 
Man er ældre end 50 år 
Man er mellem 18 og 50 år og har været medlem i klubben i 
mindst 10 år. 
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·         Snowboard undervisning 

Undervisning skal ske med egne instruktø-
rer, dvs. vi skal kunne fastholde/
videreuddanne den nuværende instruktør-
stab samt kunne tiltrække/nyuddanne nye 
instruktører. 

Undervisningen skal være vel-tilrettelagt 
og der skal være en overordnet linie i til-
budene. 

Vi skal ikke være bange for at prøve nye 
veje/former i undervisningen og skiløb for 
at øge motivationen hos både deltagere og 
instruktører. 

 Konkrete principper for skiskole 
og fælles skiløb 

Nedenstående helt konkrete retnings-linier 
gælder for alle klubture – medmindre det 
fremgår helt eksplicit af tur-oplægget. 

·         Tilmelding til de forskellige tilbud 
skal ske i forbindelse med tilmelding til 
turen. 

·         Første gangs skiløbere skal altid tilby-
des undervisning på klub ture. 

·         Børn skal altid tilbydes undervisning 
på klub ture. 

·         Kun i undtagelsestilfælde må antallet 
af deltagere på et hold overstige 10. 

·         Hvis der er stor ”ulighed” i færdig-

Nedenstående beskriver principperne for 
skiundervisning på skiture arrangeret af 
Glostrup Skiclub. Principperne er udar-
bejdet af skiinstruktører og bestyrelse 
med udgangspunkt i de erfaringer som 
er gjort gennem en lang årerække. 

Visioner om skiskole og fælles 
skiløb 
 
I Glostrup Skiclub er fælles skiløb og 
det sociale samvær det centrale på en 
klubtur. Netop det sociale samvær, mu-
ligheden for at køre på ski med andre på 
samme niveau, er det, der adskiller en 
klub tur fra f.eks. en tur med et rejsebu-
reau. 

Skiløb i Glostrup Skiclub skal ske efter 
bl.a. følgende principper: 

Vi skal som minimum kunne tilbyde 
undervisning på alle klubture. Afhængig 
af det konkrete tur arrangement kan der 
være et tilbud om fælles skiløb til alle 
medlemmer i en eller flere former, 
f.eks.: 

·         Traditionel skiskole undervisning. 

·         Børne skiskole undervisning 

·         Begynder undervisning til første 
gangs skiløbere 

·         Brush-up undervisning 

·         Guidede ture (f.eks. offpiste) 

Skiundervisning på ture med Glostrup Skiclub  
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Hvad har Skihajen at gøre  
med din e-mail adresse?? 

 
Dette er formentlig en af de sidste udgaver af Skihajen, som bliver udgivet i papir-
form. Bladet er dyrt at fremstille og udsende, og vi er ved at forberede overgang til 
et elektronisk format, så Skihajen fra engang i det nye år vil blive udsendt til med-
lemmerne pr. e-mail. 
 
Til det brug er det vigtigt, at vi har din aktuelle e-mail adresse registreret. Hvis vi 
ikke har den, vil du ikke modtage Skihajen, men du vil være henvist til at læse den 
fra hjemmesiden. 
 
Det er ganske nemt for dig at registrere din e-mail: 
Gå ind på hjemmesiden www.glostrupskiclub.dk . Tryk på knappen ”Registrér e-
mail adresse” og følg instruktionerne. Du skal have dette blad i nærheden. 
 
Gør det hellere med det samme, inden du glemmer det ☺ 
 
Mvh 
Økonomi- og MedlemsMinisteriet 
(Michael & Michael) 
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EKSKLUSIV TUR TIL WAGRAIN 
I UGE 4 – 4 .700 KR .  
 
KØR ELLER FLYV SELV………… 
 
Clubben har hermed atter en gang fornø-
jelsen at kunne tilbyde medlemmerne en 
traditionsrig skiferie men også med nyhe-
der i WAGRAIN - Østrig. Clubben er 
kommet her siden 1986, og vi har altid 
hjemmebanefordel når vi er her. 
 
Tidspunkt: 21. januar – 28. januar 2012 
 
Wagrain: 
 

Wagrain er den ægte vare! Masser af ski-
løb for såvel begyndere som mere erfarne, 
de lokales gemüt-lich-keit og med plads til 
både afterskiing, 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 
også et dejligt badeland Wasserwelt Ama-
dé.  
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visse omstændigheder kan man framelde 
sig undervisning og få et tilsvarende ned-
slag i prisen: a) Hvis man er over 50 år. b) 
Hvis man er over 18 år og har været med-
lem i klubben i mere end 10 år. 

  

 

Tidslinie    

Forhåndstilmelding I perioden op til tilmeldingsstart kan man foretage en 
ikke bindende forhåndstilmelding. 

Tilmelding start Tilmelding til ture starter på hjemmesiden. Depositum 
indbetales ved tilmelding. 

Tilmelding start + 2 uger Forhåndstilmeldte er ikke længere garanteret plads på 
turen. 

Sidste tilmelding Hvis minimum antal tilmeldte ikke er opnået, er det mu-
ligt, at turen må aflyses/ændres. 

Indbetaling af restbeløb Turens restbeløb indbetales. 

Tur afholdes Turen afholdes ☺ 

Tur regnskab Opgørelse af over/underskud på turen. Evt. refusion af 
indbetalte beløb til frameldte deltagere. 
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uden udgift for klubben (eks. hotel, lift-
kort, mad). Depositum er under alle om-
stændigheder tabt. 

Restbeløb for deltagelse skal indbetales 
senest den dato, som er angivet for turen. 
Ved framelding efter indbetaling af restbe-
løb er dette som udgangspunkt tabt, dog 
kan der ved dokumenteret sygdom tilbage-
betales beløb, hvor der kan opnås refusion 
hos slutmodtagen (eks. liftkort el. mad). 
En eventuel tilbagebetaling vil ske efter 
afslutning af turen og regnskabet for sam-
me. 

Ændring af deltagernavn (eks. ved afbud 
og fremskaffelse af reservedeltager) er 
muligt, i det omfang det kan lade sig gøre, 
evt. ved betaling af den merudgift, der 
måtte være forbundet hermed (f.eks. hos 
flyselskab). 

Overtegning/aflysning 
Af turbeskrivelser fremgår et minimum og 
maksimum antal deltagere, som danner 
grundlag for turens budget. 

Hvis der ved udløb af tilmeldingsfristen er 
færre deltagere end det forudsatte mini-
mum, kan klubben vælge at: 

Aflyse turen. I forbindelse med aflysning 
tilbagebetales alle indbetalte beløb til del-
tagerne. 

Tilbyde turen med ændret pris og/eller 
indhold. I så fald vil deltagere, hvis øn-
sket, kunne vælge at framelde sig turen 
med tilbagebetaling af indbetalte beløb. 

Hvis turen overtegnes, vil interesserede 
kunne tilmelde sig på venteliste. Der op-
kræves ikke depositum for at stå på vente-
liste. 

Over/underskud og forbehold 
Selve turens budget er baseret på, at turen 
økonomisk skal hvile i sig selv. 

Der tages generelt forbehold for prisæn-
dringer som følge af udefra kommende 
omstændigheder som f.eks. ændringer i 
valutakurser, nye skatter og afgifter mm. 

Klubben er ej heller ansvarlig for pris- 
eller andre ændringer/aflysninger af ydel-
ser, som klubben køber hos tredje part 
herunder busselskaber, liftkort-selskaber, 
hoteller, pensionater mv. Klubben vil selv-
følgelig søge at sikre deltagernes interes-
ser bedst muligt i de aftaler, der indgås 
med tredje part. 

Et mindre overskud tilfalder ubeskåret det 
alpine arbejde i Glostrup Skiclub. 

Forsikring 
Der er ikke nogen forsikringer tilknyttet 
klubbens turtilbud, men som medlem af 
klubben og dermed Dansk Idrætsforbund 
er man dækket i en række situationer, læs 
mere på. 

http://www.idraettensforsikringer.dk/ . 

Deltagere er selv ansvarlige for at sikre sig 
den ønskede dækning (afbestilling, hjem-
transport mv.) i form af private forsikrin-
ger. 

Skiskole 
Til ture med Glostrup Skiclub er der til-
knyttet tilbud om skiundervisning. Tilbud-
det afhænger af den enkelte tur, og der 
henvises til tur-beskrivelsen. 

Undervisning er som udgangspunkt inklu-
deret i prisen og obligatorisk, men under 
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I øvrigt forbindes selve skiom-rådet med 
stor snesik-kerhed. Byen danner nemlig et 
snehul om-kranset af bjerge på alle sider. 
Sidste vinter var på trods af alle advarsler 
om klimaændringer helt fantastisk med 
masser af sne fra starten af december til 
midten af april. 
 
Indkvartering: 
 

 
Pension Tauernblick 
 
Vi skal bo på Pension Tauernblick, som i 
den grad med sin altid dejlige vært Christl 
har lagt rammerne til clubbens utallige 
ture til byen. Pensionen ligger midt i 
”smørhullet” Kirchboden, hvilket vil sige 
tæt på alt. 
 
Der er plads til 30 skihajer ☺.  
 
 
 
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 Cimber, 
Norwegian, Austrian Airlines samt Air 
Berlin. Endvidere flyver SAS på ruten 
København – München. 
Inkluderet i prisen er: 

Ophold med ¼ pension og aftensmad i 5 
af ugens 7 dage, skiskole (3 halve dage og 
1 hel dag med temaundervisning), liftkort 
til 6 dage. 
 
Skiskole: 
Skiskole i 5 dage á 3 timer med undervis-
ning af vore egne instruktører, som under-
viser på alle trin fra be-gyndere til øvede. 
 
Tilpasning / flex ordning: 
Det er muligt at fravælge den 
"traditionelle skiskole". Dette vil dog kun 
kunne ske efter aftale med turlederen. Der 
ydes en reduktion i prisen på kr. 200,00. 
 
Deltagerantal: 
Der kan maksimalt deltage 30 personer. 
Det tilrådes, at der fore-tages hurtig til-
melding til turen, idet der på forhånd for-
ventes stor tilslutning. 
 
Pris: kr. 4.700,00 
 
OBS! Der er planlagt 2 "friaftener", hvor 
man selv har mulighed for at gå ud at spi-
se. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding til turen kan kun ske direkte på 
klubbens hjemmeside fra fredag d. 2. sep-
tember 2011 kl. 03:00. 
 
Desuden skal depositum kr. 1.000,00 
straks overføres til Nordea: 

 
Reg. nr. 2279 
Kontonr. 6274-613-880 
Glostrup Skiclub 
Ref.: Dit navn + medlemsnr. 
 
HUSK at anføre, hvis du ikke ønsker ski-
skole!!! 
 
Sidste frist for tilmelding er den 15. okto-
ber 2011. 
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Restbeløbet skal indbetales senest den 1. 
december 2011. 
 
Skileje 
Der vil blive mulighed for at leje udstyr i 
Wagrain til absolut rimelige priser.  
 
Afbestilling: 
Ved afbestilling før den 1. december 2011 
(skriftligt) er depositum tabt, såfremt reser
-ve-deltager ikke kan fremskaffes. 
Ved afbestilling efter den 1. december 
2011 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. 500,00. 
Eventuel tilbagebetaling finder først sted 
efter turens afvikling og afslutning af rejse
-regnskab. 
Aftensmad/aktiviteter: 

Vores pension er en ”Frühstücks-
Pension". Derfor spiser vi aftensmaden 
eksternt. Clubben har atter indgået aftaler 
med 3 af byens lokale restauranter, 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 senere blive gi-
vet yderli-gere oplysninger. 
  
Spørgsmål: 
Har du spørgsmål til turen så kontakt ger-
ne Hugo på tlf. 2211 1005 eller på e-mail: 
hugo.john.larsen@gmail.com 
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Rejsebetingelser for rejser med Glostrup Skiclub 

Nedenstående betingelser gælder som 
udgangspunkt for skiture som arrangeres 
af Glostrup Skiclub med mindre andet er 
nævnt i turoplægget for den konkrete 
tur. 

Klubbens ture arrangeres og budgetteres 
altid med henblik på, at de skal hvile i 
sig selv økonomisk. På visse ture yder 
klubben et mindre tilskud til f.eks. un-
dervisning eller andre aktiviteter. 

Der er en forudsætning for at deltage på 
klubbens ture, at man er medlem af Glo-
strup Skiclub. Indmelding kan ske on-
line på klubbens hjemmeside. 

http://www.glostrupskiclub.dk. 

Tur informationer 
Annoncering og tilmelding til klubbens 
ture sker på klubbens hjemmeside. Her 
kan man også finde de opdaterede infor-
mationer om tilgængelige ture, priser, 
betingelser mv. I tvivlstilfælde er det de 
opdaterede tur-betingelser på hjemmesi-
den, som gælder. 

Forhåndstilmelding 
For visse ture er det mulig at forhånds-
tilmelde sig på hjemmesiden. Formålet 
med forhåndstilmelding er at give turle-
derne mulighed for at måle interessen 
for deltagelse, så de kan lave de bedst 
mulige aftaler med underleverandører 
som rejsebureauer, busselskaber, pensi-
onater osv. En forhåndstilmelding er 
ikke bindende, ligesom klubben heller 
ikke er forpligtet til at gennemføre den 
aktuelle tur. Som forhåndstilmeldt vil 

man være garanteret plads på turen, så-
fremt den endelige tilmelding udføres in-
den 2 uger fra start af tilmelding for den 
pågældende tur. 

Tilmelding 
Tilmelding til ture sker fra et på forhånd 
annonceret tidspunkt på klubbens hjem-
meside. Ved tilmelding skal oplyses infor-
mation om alle deltager(nes) navne, alder, 
skierfaring mv. samt medlemsnummer for 
én af deltagerne fra hver familie. Herud-
over kan hver enkelt tur indeholde et antal 
til/fravalg f.eks. vedr. indkvartering og 
transport som skal foretages ved tilmel-
ding. Tilmelding til evt. skiundervisning 
sker ligeledes i forbindelse med tilmeldin-
gen.  Bemærk at tilmeldingen først er gyl-
dig når indbetalt depositum er modtaget, 
jvf. nedenfor, og når der er betalt kontin-
gent. 

Betaling 
Betalinger sker ved bankoverførsel til det 
kontonummer som er angivet for de enkel-
te ture. Ved overtegning/tvivlstilfælde er 
det rådighedsdatoen for det på klubbens 
konto modtagne beløb som gælder. 

I forbindelse med tilmelding skal indbeta-
les depositum per deltager (med mindre 
andet er angivet for den konkrete tur). Ved 
senere framelding er depositum som ud-
gangspunkt tabt. 

Ved framelding senere end sidste tilmel-
dingsdato (men før dato for betaling af 
restbeløb) skal det fulde beløb for delta-
gelse stadig betales. Eventuelt fratrækkes 
bestillinger/ydelser, som kan annulleres 
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I år har klubben valgt at tilbyde en 
tur til Frankrig i uge 5, denne gang 
er valget faldet på en gammel ken-
ding: 
 
Avoriaz 
(nu med plads i lejlighederne) 
 
Turen er baseret på øvede skiløbere der 
gerne vil have en hyggelig tur med lidt 
skiskole i form af ’brush up’. Da Avoriaz 
er et meget stort områder og derfor ikke er 
så velegnet for mindre børn er turen rettet 
mod voksne evt. teenagere sammen med 
forældre. 
  
Alsidigt og snesikkert skiløb  
Avoriaz, som er en del af det meget store 
område ’Portes Du Soleil’ har skiløb for 
alle uanset niveau med brede boulevarder, 
lange pukkelpister, hyggelige skovpister 
og den berømte ’Le mur’. Da Avoriaz 
ligger i de nordvestlige Alper betyder det 
også at det er det sted i Alperne der over 
en sæson får mest sne. Dette kombineret 
med mange snekanoner gør at det også er 
et meget snesikkert sted og at sandsynlig-
heden for nysne er stor i uge 5.    
 
Avoriaz by: Atmosfæren i Avoriaz er en 
kombination af hygge, med hestekaner der 
kører rundt i den bilfrie by, hyggelige ba-

rer med live musik og et enkelt diskotek 
for natteravnene. Jeg har selv været der 
mere end 20 gange (altså ikke på diskote-
ket) og kender også mange af de gode 
restauranter. Der er 2 supermarkeder tæt 
på hvor vi skal bo, og hurtig adgang til 
byen gennem en af de store blå elevatorer.
(nogen gange kan de føles som grønne på 
vej hjem fra afterski)  
Skiløbet: Avoriaz er jo en by der er desig-
net for skiløbere og der hvor vi skal bo er 
der skiløb til og fra døren, så på 5 minutter 
kan vi løbe(med ski på) ned til de store 
lifter og beslutte om vi tager på en heldags 
tur til Schweiz, over til lidt boulevard fræs 
i Les Gets eller hygger os i lokalområdet 
ved Pandekagehuset eller får en frokost 
eller lidt sol i hullet (se sidste billede) 
Byen: Ønsker du øvrige aktiviteter efter 
endt skiløb, er der bowling, skøjtebane, 
biograf, karrusel( for barnlige sjæle) og et 
sportscenter. Afterski holder vi nede i cen-
trum af byen, tæt på supermarked og vores 
lejligheder. Vi har før stået på ski ned til 
afterski(deraf navnet), fået en øl, fortalt 
røverhistorier, købt ind og taget hjem i 
lejlighederne(uden ski på). 
 
Tidspunkt : 
Uge 5 2012 
 
Indkvartering : 
Lejligheder L'Antares er nyrenoverede 
lejligheder i den øverste del af Avoriaz 
med udsigt over hele byen, skiløb til og fra 
komplekset og med nem adgang til cen-
trum. Alle lejligheder er indrettet med 
opholdsstue, køkken med køleskab, mi-
kroovn, kogeplader, opvaskemaskine og 
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kaffemaskine. Der er bad, toilet og balkon. 
Vi har jo før prøvet at bo i franske lejlig-
heder hvor vi har observeret at de franske 
arkitekter ikke fråser med pladsen. Derfor 
skal vi denne gang kun bo 4 personer i en 
6 personers lejlighed. Det betyder at turen 
bliver lidt dyrere men til gengæld er der 
ingen der skal sove i stuen. Vi skal bo i 
samme lejlighedskompleks så der bliver 
fin lejlighed til at afholde vores berømte 
og berygtede Tour Du Chambre i løbet af 
ugen. 
 
Transport : 
Vi entrerer med Nortlander ski tours og 
kan tilbyde fly eller kør selv.    
 
 
Inkluderet i prisen : 
Transport efter eget valg; fly til Geneve  
eller kør selv. 
Liftkort til hele Portes Du Soleil (7 dage 
med fly eller 8 dage med kør selv). 
Picnic 
Aftensmad Lørdag ved ankomst, Mandag, 
Onsdag og afskedsmiddag fredag.  
Skiundervisning efter eget valg, jf. neden-
for. 
 
Skiundervisning : 
Frivillig tilmelding til ’brush up’ skiskole 
eller ’off-piste’ hvis sneen er til det.  Der 
henvises til beskrivelsen af Glostrup 
Skiclubs skiskole. 
 
Afrejse : 
Er afhængig af rejseform: 
Fly, afgang Lørdag hjemrejse lørdag 
Bil, bestemmer i jo selv, hvis i kører fre-
dag omkring kl 18.00 fra København tager 
det erfaringsmæssigt ca. 12-14 timer. 
Husk snekæder, gendamerne står og 
checker hvis i kører op af bjerget efter kl. 
08.00 om morgenen. 

Deltagerantal : 
Turen er budgetteret til 32 personer. 
 
Priser : 
Fly(7 dages liftkort) 6.950 
Kør selv(8 dages liftkort) 5.100 
Ski med fly. 300 (skal bestilles ved tilmel-
ding)   
 
Prisen er baseret på, at turen skal løbe 
rundt i sig selv, skulle et mindre antal end 
30 tilmelde sig, kan det betyde en prisfor-
højelse. 
 
Tilmelding : 
Tilmelding sker på klubbens hjemmeside 
http://www.glostrupskiclub.dk samt ved at 
ved at overføre 1000 kr. pr. person til: 
Glostrup Ski Club /v Erling Gjelstrup   

Nordea Nr.  2279, kontonr :  743677196 
 
 
Sidste tilmeldingsfrist:  1/10 -2011 
Indbetalings dato for restbeløb :  1/12-
2011 
 
For information om tilmeldings- og 
betalingsbetingelser henvises til klubbens 
standard rejsebetingelser, som kan ses på 
hjemmesiden  
 
 
 
Spørgsmål : 
Hvis du vil vide mere så  kontakt Erling 
Gjelstrup på Mobil 21614357 eller email 
gjelstrup@stenderup.com  
 
 
(jeg er dog på ferie i starten af November, 
så hvis John Post får lyst til at ringe er han 
velkommen men det bliver lidt dyrt da vi 
er i Thailand.) 
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Der kan tilkomme gebyr for at medtaje 
ski/støvler med fly. Der vil blive mulighed 
for at leje udstyr i byen 
 

Aftensmad/aktiviteter: 
Vi bor midt på bjerget, så afterski er i vo-
res egen hyggelige bar på hotellet ellers 
husk sidste lift. 
 
 
Spørgsmål: 
Jeg ved du har nogle .... så kontakt endelig 
Steen Greisen ( altså omkring turen ) på 
mail pagreisen@webspeed.dk. 
 
 
 

Mange tilsneede skihilsner 
Steen 
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ligt men efter sigende ganske komfortable. 
 
Overnatning: 
4 og 5 personers værelser i køjesenge. Der 
er dusch og wc på alle værelser. Hvis du 
har ønsker til hvem du gerne vil bo sam-
men med, så skriv det i kommentarfeltet 
på tilmeldingsblanketten. 
 

 
Forplejning:  
Halvpension. OBS! morgenmad og aftens-

mad i 7 dage. 
 
Transporten. 
Vi flyver ud og hjem lørdag - og vil til-
stræbe at flyve lørdag aftan så der kan stås 
på ski på hjemrejsedagen. 

Inkluderet i prisen er: 
Transport og ophold med ½ pension alle 
ugens 7 dage. 7 dages liftkort og skiord-
ning. 
 
Skiskole: 
Hvis ønsket kan der vælges mellem tradi-
tionel skiskole i 5 dage á 3 timer med un-
dervisning af vore egne instruktører, eller 
guidede ture med autoriserede lokale 
bjergguider, eller kør- sammen. Ved hold 
på færre end 8 deltagere, vil under-
visningstiden blive nedsat. 
Du kan  læse mere om skiskole andet sted 
i bladet 
 
Deltagerantal: 
Der kan maksimalt deltage ca. 30 perso-
ner. Det tilrådes, at der foretages hurtig 
tilmelding til turen, idet der på forhånd 
forventes stor tilslutning. 
 
Pris: kr. 7.500,00 
 
Tilmelding: 
Tilmelding til turen kan kun ske direkte på 
klubbens hjemmeside fra fredag d. 3/9 
2011 kl. 03:00. 
Desuden skal depositum kr. 1.500,00 
straks overføres til Nordea. 
Reg. nr. 2279, Kontonr. 0713-457-140 
Steen Greisen 
Ref.: Dit fulde navn + Champoluc 2012 
 
 
Sidste frist for tilmelding er den 15. okto-
ber 2011 
Restbeløbet skal indbetales senest den 2. 
januar 2012 
Der henvises i øvrigt til klubbens standard 
rejsebetingelser. 
 
Ski transport/leje: 

13 
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Jeres turledere Christina Timmol og Ernst 
Niemann har allerede planlagt næste år 
skiferie for os alle! 
 
Hvor ellers end til Østrig?? J Denne gang 
skal vi til Westendorf, og bo midt på torvet 
og LIGE VED PISTEN!! 
 

– Undervisning til alle – Bo på torvet i 
Westendorf – Billig skileje – -Liftkort til 
stort område – Familiehygge – Egne 
instruktører – Børneskiskole – Sjov kæl-
ketur med kakaostop – Frokost i terræ-
net – Afslapning – Fødselsdage igen? – 
På ski med nye venner – Afterski i ba-
ren – Café udenfor døren – Tiltrængt 
tur til svømmehal – Børnehule – Ferie 
for alle! – 
 
ALLE KAN VÆRE MED PÅ DENNE 
TUR! 

NYT I ÅR er brusch up til de voksne. 
 
Vi skal bo lige på torvet i hyggeligt 
Westendorf. Der er 60m til skiudlejnin-
gen! 70m til børneområdet! Og 70m til 
liften, der bringer dig ud i den hvide, 
smukke verden af skønne skiture, bjerge, 
snedækkede pister, fedt skiløb og hygge 
på ski!!! Ganske enkelt et dejligt område 
med skiløb for alle. 
 
Mange af klubbens medlemmer har igen-
nem årene haft gode/hyggelige og sjove 
skioplevelser i Westendorf, så det er slet 
ikke værst at komme dertil igen. De sidste 
par år vi har været i Kirchberg(på den an-
den side bjerget), har stort set alle også 
været i området ved Westendorf, og sidste 
år tog vi netop til Westendorf for at starte 
på børnebakken og skaffe billig skileje!  
 
Vi håber, i alle er fristede til at afsætte uge 
7 til at komme med os på tur, og bo lige i 
centrum! – dvs. i er fri for skibus om mor-
genen, og har skiløb næsten lige til døren! 
Og vi møder jer gerne til en kop kaffe på 
caféen, eller en øl i baren, når dagens ski-
løb er omme.. 
 
Westendorf : 
ligger i Skiwelt Wilde Kaiser, og med 
forbindelse til Kirchberg/Kitzbühl områ-
det. Det gør det totale område til det tredje 
største i Europa. Vores liftkort vil være 
www.skiwelt.at, - Du kan også, mod eks-
tra betaling, vælge det nye Tirol Snowcard 
som dækker 70 skiområder, eller All Star 

Westendorf 2012 
 

Succesen med klubbens Familietur/Børnetur gentages selvfølgelig… 
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Champoluc går under navnet: alpernes 
største hemmelighed. Det er et af de 
smukkeste og mest velpræparerede ski-
sportssteder i Europa – og så står man 
stort set aldrig i kø. Skiløbet og omgivel-

serne henvender sig til ski entusiaster, de 
eventyrlystne og ikke mindst jer, som øn-
sker at nyde det perfekte skiløb kombine-
ret med fantastisk mad i smukke omgivel-
ser. En hyggelig italiensk perle placeret i 
et af verdens bedst beliggende skiområder 
omkring Monte Rosa. De omkringliggen-
de tinder rejser sig snildt op over 4000 
meter. Et sted der byder på varieret skiløb 
for den øvede skiløber, og så har man ofte 
alle 180 km pister for sig selv. Som om 
dette ikke var nok, så ligger Champoluc i 
den ene af tre dale sammen med byerne 
Gressoney og Alagna. Med disse tre dale 
øges niveauet gradvist, hvor man i Alagna 
har mulighed for noget af Europas bedste 
offpiste-terræn. For at få mest muligt ud af 
dette snemekka, der nærmest har kult sta-
tus, er vores samarbejdspartner Slopetrot-
ter sat på at opdrive lokale geder med 
hang til pudder bla. bjergguide Stefano. 

Han er ifølge rygter frisk på både off 
piste-, rendonee- og heliski ture.  
Champolucs idylliske atmosfære mærkes 
allerede ved ankomsten til byen. En itali-
ensk by når den er bedst, med gamle tradi-
tionelle landhuse og mulighed for et mål-
tid mad, som er tilberedt med ægte italien-
ske finesser. Man bliver taget godt imod 
og føler sig straks hjemme. Turen er base-
ret på at du har en del ski erfaring.  
 
Indkvartering: 
Refugio Vieux Crest er muligheden for at 
bo oppe på bjerget, med en pragtfuld ud-
sigt over byen og landskabet. 
Hytten vi skal bo i er som navnet siger et 
smukt gammelt refugie, og jeg ved ikke 
hvad jeg fremhæve mest: den superhygge-
lige bar med restaurant, hvor vi sikkert 
skal tvinges gennem det usædvanlige 
overflødighedshorn af lokalt køkken. En-
kelte vil sikkert også føle sig forpligtet til 

at svælge druen fra bakken: den er vist 
kendt hm..eller kunne jeg reklamere for 
den enestående mulighed for logi i køje-
senge a`la Hemse, ja ja valget er vanske-

Ugetur til Champoluc i Italien.   
3-10 marts 2012 (uge 10). 
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HEMSEDAL 2012 i uge 13 ? 

 Hemsedal turen har jo kørt mere eller 
mindre uændret i mange år, men i år er der 
sket forskellige ting, som gør at vi ikke 
blot kan ”køre videre” med det samme tur-
arrangement som de forrige år. 

Først og fremmest er der sket det at Ledø-
je beboerne i år ikke kommer til Hemsedal 
og dermed mangler vi nogen til at ”aftage” 
hytterne de første dage af ugen. 

Dernæst har turlederne gennem de sidste 
år valgt at stoppe i år (Mange tak til jer for 
jeres indsats gennem årene!). 

 Vi arbejder i øjeblikket på at finde ud af 
hvordan vi kan gennemføre turen på en 
måde så både pris og varighed bliver sam-
menlignelig med forrige års ture. Så snart 

vi ved noget bliver informationen lagt på 
hjemmesiden og sendt ud på mail listen. 

  

I mellemtiden kan i hjælpe os meget ved 
at gå ind på hjemmesiden og forhåndstil-
melde jer til turen – hvis i altså er interes-
serede ☺. Det vil gøre det lettere for os at 
få turen på plads, hvis vi ved hvor stor 
opbakning der er til turen. 

 .. og ikke mindst – skulle der være nogen 
derude som har lyst til at være turledere så 
må i meget gerne melde jer. Vi har brug 
for turledere og hjælpere til både store og 
små opgaver hvis det skal lykkes at gen-
nemføre turen – se også jobopslag andet-
steds .. 

 Hilsen 

! Ledige jobs ! 
 
TURLEDER-MEDHJÆLPERE SØGES TIL KORTE, LETTE OPGAVER. 
 
Turlederne på Hemsedal skal i år bruge DIG til hjælp.  
 
Der bliver kun tale om småopgaver af ½-2timers varighed før eller under Hemsedalturen 
så som: skaffe sponsorgaver, hyttefordeling, busfordeling, indkøb af pølser, indkøb af øl 
og vand på færgen, printe rejseplaner, tovholder på bussen, indkøbe liftkort, trailertøm-
ning, opsætning eller nedtagning af bar, grille pølser, fordele liftkort, tidstagning, styre 
musikken og mange andre småting..                       Antal ledige stillinger: 20 
 
Så kom på banen, og vær med til at få turen til at forløbe som altid, - til glæde for dig, din 
familie og alle andre  
 
Henvendelse til koordinator Christina Timmol på timmol@image.dk, tlf 5180 1588. 
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Card som dækker 10 områder. For snow-
boardere findes halfpipe og funpark. 
I Westendorf finder du café, supermarke-
der, souvenirbutikker, afterski, barer, di-
skoteker, tankstation, bank, bager og de 
traditionelle konditorier med bunker af 
kager og varm cacao.. Byen er en lille 
hyggelig typisk østrigsk by, og på pisterne 
finder du mange skønne hytter, der lokker 
med god frokostmad, Jägerte og Glüh-
wein. 
 
Tidspunkt: 
8 dage på ski i uge 7. Afgang fredag ef-
termiddag d. 10. februar 2012 med an-
komst lørdag, og afrejse lørdag med hjem-
komst søndag d. 19. februar 2012.  
 
Indkvartering:  
Hotelpension Mesnerwirt*** har den bed-
ste beliggenhed, dejlig tæt på det hele. Vi 
har 30 værelser af varierende størrelse, fra 
enkelt til 4-sengsværelser, skistald med 
støvlevarmer, bar, restaurant. Ophold er 
med halvpension. Trådløst internet mod 
betaling. Der er sauna, dampbad, boble-
bad og solarium i kælderen. Skiudlejning 
næsten overfor. Hotellet er kendt for deres 
mad, og der kommer gæster udefra til de-
res a la carte restaturant. Men ja, vores 
børn kan lege, som de plejer, er vi blevet 
lovet!  Mere info om hotellet kan findes på 
deres hjemmside: 

http:www.mesnerwirt.at/ 
 
Inkluderet i prisen: 
Transport i bus, - Strøby Turist m/Bjarne 
og Henning står klar igen for 5. år i træk. 
SkiWelt liftkort i 8 dage.  
Skiskole 5 dage a 3 timer for alle børn 
ogrå-begynder voksne. 
Halvpension 7 døgn, lørdag aften til lødag 
morgen. 
Infomøde ved ankomst lørdag morgen 
 
Vi arrangerer: 
Tur til svømmehal/badeland i nabobyen 
Kælketur inkl. Kakaostop 
Måske en fødselsdag eller to?.. 
 
Opstartsarrangement: 
En opstartstur til Indoor Ski i Rødovre 
bliver arrangeret en måned før, så vi kan 
hilse på hinanden, få kage og kaffe, - og 
prøve vores ski-ben af.. 
 
Deltagerantal: 
Turen er til 65 deltagere, hertil kommer 6 
instruktører og 2 turledere. Naturligvis 
forventer vi, som altid, at give alle familier 
eget værelse. For deltagere på venteliste, 
vil vi prøve at finde indkvartering i nærhe-
den, så vi får alle med. 
 
Pris: 
Børn 0-4 år: kr. 1.575,00 
Børn 5-8 år: kr. 4.175,00 
Børn 9-15 år: kr. 5.275,00 
Ungdom 16-18 år: kr. 6.975,00 
Voksne: kr. 7.475,00 
 
Klubben yder et tilskud på kr. 350,00 pr 
barn, som er indregnet i prisen. 
 
’Kør Selv’ (1100 km fra Glostrup): Rabat 
kr. 800,00 pr person er betinget af, at plad-
ser i bus fyldes op først!  
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Forbehold for prisregulering: Prisen er 
baseret på, at turen skal løbe rundt i sig 
selv. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding til turen sker via link under 
turbeskrivelsen på hjemmesiden. Der åb-
nes for tilmeldinger d. 2/9 Kl 03:00, så 
vær klar ved tasterne! Efter tilmelding får 
du en e-mail med ID-nummer.  
Der skal straks overføres depositum kr. 
1.000,00 pr. person, til Nordea, reg.nr. 
2279 kontonr. 6274-613-694. Husk noter 
kun dit ID-nummer og efternavn i ’besked 
til modtager’, så vi kan placere din beta-
ling korrekt. 
Restbeløb skal være os i hænde senest 1. 
december 2011, og ved tilmelding deref-
ter, betales det fulde beløb med det sam-
m e . 
Noter ganske kort eventuelle ønsker og 
informationer du vil give os i 
’kommentar’-feltet. 
For information om tilmeldings- og 
betalingsbetingelser henvises til klubbens 
standard rejsebetingelser. 
  
Skiskole: 
▪ Børneskiskole ▪ Rå-begynder-voksen ▪ 
Snowboard ▪ Bruch-up ▪ 
På turen tilbydes skiundervisning af klub-

bens uddannede instruktører. Læs mere 
om de generelle principper for skiskoletil-
budet på klubbens hjemmeside under 
punktet skiskole.. 
Børneskiskole: 6 – 17 år. Undervisning af 
specielt yngre børn sker selvfølgelig på 
deres niveau, men det understreges, at der 
vil blive stillet krav om at børnene kan 
deltage fuldt i holdundervisningen 
sammen med andre på samme niveau. Der 
er altså ikke tale om nogen "pasnings-
ordning". Instruktøren afgør i de enkelte 
tilfælde, hvorvidt et barn er gammel/
moden/motiveret nok til, at deltage på 
skiskolen. I starten af undervisningen skal 
forældrene holde sig i nærheden, så de kan 
tage over om nødvendigt. 
Råbegynder: Bemærk at undervisning er 
for voksne, der aldrig har stået på ski før. 
Snowboardhold: Ved minimum 6 
tilmeldte børn vil der blive oprettet et hold 
med undervisning på Snowboard. Er der 
ikke nok tilmeldte kommer børnene 
automatisk på ski. 
Brusch up: 3 timer per person. 
Undervisning ligger på samme tid som 
børnenes skiskole. 
 
Sygeafbestillingsforsikring: 
Vi anbefaler tegning af sygeafbestillings-
forsikring, som skal ske samtidig med 
betaling af depositum for at være dækken-
de. 
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Bemærk  
medlemskab af Glostrup Skiclub er påkræ-
vet – og kontingent skal være betalt. Er du 
endnu ikke medlem kan det hurtig klares 
på www.glostrupskiclub.dk. Det koster 
kun kr. 680,00 for en familie, og kr. 
370,00 for voksne og enlige med børn for 
et år. Læs om alle klubbens herligheder og 
tilbud på hjemmesiden. 
 
Spørgsmål: 
Sædvanen tro vil vi sende en info-mail om 
turen ud til alle deltagere, som gerne skul-
le besvare de fleste spørgsmål. Men.. Hvis 
du har spørgsmål, så kontakt gerne Chri-
stina og Ernst på email: timmol@image.dk 

 
”Glostrup Skiclub – Danmarks hyggelig-
ste skiklub for børn og voksne – det er her 
det snér!” 
 
Vi glæder os til at gense alle vores søde 
stam-deltagere, alle ungerne og alle nye 
medlemmer i Østrig i 2012  
 
 
Bedste ski-hilsner 
Christina og Ernst 
 
 
 
Husk at være søde med turarrangørerne, - 
det er frivilligt arbejde! 


