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REDAKTION 

KASSERER 
Peter Lundskov Laursen 
Smaragdvej 3 
3650 Ølstykke 
Tlf. 47174770/ kasserer@glostrupskiklub.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Neel Hansen 
Birgersvej 8 
3500 Værløse 
Tlf. 44482294/ NH@nwt.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Hans-Henrik Heidensleben 
Ørbæksvej 25 
2970 Hørsholm 
hh@heidensleben.dk 
 
MEDLEMSREGISTRATOR 
Kira Adrian    
Sdr. Fasanvej 22,1 
2000 Fredriksberg 
Tlf. 36151050/ kira@groskopf.dk 

FORMAND 
Morten Dyrner 
Ledøje Bygade 23D 
2765 Smørum 
Tlf. 44646043/ Dyrner@get2net.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Bjarne Christiansen 
Degnestræde 36 
2670 Greve 
Tlf. 43411090/ lib@ofir.dk 
 
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 04/05 

Voksne 
Børn under 18 år      
Familiekontigent 
Passive medlemmer    
Indskud . 
Enlig m/ børn u/ 18år    

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

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

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

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

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

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

330.00 
85.00 

625.00 
100.00 
100.00 
330.00 

Yderligere oplysninger fås hos kasseren 

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                              lib@ofir.dk 
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Deadline  

15. april 2005 
indlæg indleveret  senere end denne dato 

 kommer ikke med i næste blad. 

Aktivitetskalender 
 

 
06.04                Hemsedal klubtur 
19.04                Generalforsamling søndervangsskolen kl. 18.30 
30.04                Afslutningsfest Vestervangsskolen kl.18.00 
 
   
            
 

 
 
 

Og husk... 
 

Løb i Brøndbyskoven hver onsdag kl. 18.00 
Start 6 april 

 
Løb på Vestvolden søndag kl.9.00 
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Vi vil igen tilbyde barmarkstræning, som 
supplement til den alm løbetræning. Bar-
markstræningen styrker i høj grad 
”skimusklerne” og giver god kondition. Vi 
håber at mange vil tage udfordringen op i 
år. 
 
Ellers er der kun at sige, at vi glæder os til 
at se alle de ”gamle”, men også meget ger-
ne flere af clubbens medlemmer til hygge-
ligt løbesamvær sommeren igennem. Pøl-
se-Bjarne har meldt klar, og vi er spændt 
på om vi igen skal være forsøgspersoner 
til Bjarnes utallige pølseeksperimenter. 
 

Onsdagsløb i Brøndbyskoven 

Så er det snart tid til at, støve løbeskoene 
af. Dagene bliver lysere, foråret er på vej 
og dermed nærmer vi os onsdagsløbene 
med hastige skridt. 
 
Første onsdag er den 6. april kl. 18:00. 
 
Løbetræningen foregår på skoven 3 km. 
lange rundstrækning. Her vil vi langsomt 
bygge formen op og blive rustet til at stille 
op i nogle af sommerens mange motions-
løb. Det kan varmt anbefales at stille op i 
nogle ”rigtige” løb for at teste sig selv 
sammen med andre løbere. 

Løbenyt 

Hemsedal´s nyt 
Hej alle Hemsehajer. 

Husk at restindbetalingen til Hemsedalturen skal indbetales senest den 1. 
marts. I vil i starten af marts modtage hyttefordeling og øvrig information. 

Har I nogle spørgsmål, er I velkommen til at ringe til Gitte på 20816138 (aften) 

Hygge i skoven fortsætter i år... 
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FORMANDEN HAR ORDET. 
 Kære Skihajer! 
Vinteren er over os, og det er højsæson for skifolket. 
Sæsonens første klubtur er gennemført – mere om 
dette senere. 
 
Vi skal lige have en opsamling siden sidste blad. 
Som den opmærksomme læser sikkert har bemærket, 
så udkommer Skihajen ikke så ofte som tidligere. 
Dette er der 2 grunde til. For det første, så har vores 
kære postvæsen i sin desperate kamp for portoind-
tægter mod den elektroniske post, indført en kraftig 
forhøjelse af portoen for bla. klubblade, som gør at 
vores portoudgift næsten vil blive fordoblet, hvis vi 
bibeholder det førværende antal klubblade. For det 
andet, så har netop den elektroniske verden fundet et 
godt indpas i vores klub. Vores hjemmeside er utro-
ligt velfungerende; hvem har ikke prøvet at tilmelde 
sig en skiferie på vore hjemmeside – utroligt enkelt 
og effektivt. Hjemmesiden er faktisk så god, at en af 
landets største skiklubber, Slagelse har forespurgt om 
de kan få lov at kopiere konceptet. Hjemmesiden er 
siden august blevet besøgt af næsten 5000, og mere 
end 90% af alle medlemmer er tilmeldt på klubbens 
nyhedsbrev. Er du en af de få, så skynd dig ind og 
tilmeld dig. Det er langt den hurtigste  og enkleste 
måde at få sidste nyt. 
  Siden sidste blad har vi atter engang være i Berlin, 
og der har traditionen tro være både opstartsfest og 
løbeafslutningsfest – begge med højt humør og godt 
fremmøde. 
 En af efterårets helt store begivenheder, var Glostrup 
Skiclubs deltagelse i Skieventen på Rådhuspladsen. 
Her var vi udvalgt sammen med Hareskoven, Køben-
havn og Dansk Snowboard Team til at repræsentere 
dansk skisport fra klubsiden. En festlig dag, som vi 
sluttede af med en herlig fest med alle skifolkene på 
Bombay Club. Tak til alle jer der hjalp til på dagen. 
  Så nåede vi frem til december, og det traditionsrige 
banko blev afholdt med ca. 100 deltagere – et fanta-

stisk fremmøde. Lene løb af med aftenens hovedpræ-
mie, et par nye ski fra Snowfun. Tak til Jørgen, 
Snowfun og jer andre som sponsorerede fine gaver til 
aftenen. 
   Senere i december havde vi vores årlige julefrokost 
for klubben ca. 20 meget aktive folk; bestyrelsesmed-
lemmer, skigym-trænerne, med-lemsregistrator, re-
daktionen og GSI-repræsentant. En herlig og til tider 
våd aften – det kan betale sig at være aktiv arrangør i 
klubben! Var det noget for dig? 
  
Og så nåede vi endelig frem til årets første klubtur. 
Turen til Saalbach, som var under kyndig ledelse af 
Jørgen og Bjarne. For første gang prøvede vi det nye 
transportkoncept af, hvor man kunne vælge mellem 
fly, bus og kør-selv. Det fungerede rigtig godt, også 
selv om busserne ikke må køre så stærkt mere. Lige-
ledes var det første gang at vi afprøvede ”kør-
sammen” konceptet for folk som ikke ønsker skisko-
le. Dette fungerede også rigtig godt. Det blev ikke til 
”drik-sammen” koncept, måske specielt fordi at sne-
forholdene var helt fantastiske. Læs mere om turen i 
bladet, og stor tak til Jørgen og Bjarne. 
   Næste tur er i skrivende stund børneturen. Da det er 
en af de ture hvor vi selv skal skaffe bus, har den 
været lidt af en udfordring. Forbud mod sovebusser 
er ikke velset blandt skifolket. Med en del korrespon-
dance med Trafikstyrelsen og forskellige busselska-
ber, er det lykkedes os at fremskaffe en sovebus. Nu 
krydser vi fingre for at den gode sne i Østrig holder. 
   Næste tur er faktisk en tur i samarbejde med 
DSKIF, til Østrig. Denne tur har lokket nogle få 
medlemmer med. Til næste år har vi tænkt at udvide 
samarbejdet med DSKIF på turfronten, bla. med en 
ungdomstur. Sæsonen sluttes traditionelt af med 
vores Hemsedalstur ved Gitte og Arne. Det er vist 
overflødigt at nævne, at turen for længst er udsolgt. 
   Skigymnastikken køre for fulde omdrejninger, og 
med rigtig god tilslutning i år. Specielt dejligt at se 
alle de nye ansigter til skigymnastikken. 
   Spejder vi et par måneder frem, ja så bliver det 
hurtigt generalforsamlingstid igen. Kom og gør din 
indflydelse gældende – generalforsamlingen er et 
rigtigt godt forum for forslag om nye tiltag. 
   Og for snegudernes skyld – glem ikke afslutnings-
festen. Få krydset kalenderen af, og kom og få en helt 
speciel oplevelse i år!!! 
   Til sidst vil jeg nævne, at vi arbejder med en op-
stramning af vores medlems-registreringssystem, da 
det ikke har fungeret tilfredsstillende. Nyt system har 
været en større udfordring end vi troede. Undskyld til 
jer nye som har været belastet af langsommelighed 
og manglende information. 
 

Morten 
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Indkaldelse til ordinær  
generalforsamling 

 
Tirsdag den 19. April 2005 kl. 19.00 

 
Søndervangsskolen, Fællesrummet 1. sal, 

Florasvej, Glostrup 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Planer for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af  kontingent 
7. Valg af Formand 
8. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter 
10. Valg af Revisor 
11. Valg af Revisorsuppleant 
12. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde (ikke mail) 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Stemningsbilleder fra jule-o-løb 
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En pæn flok, vel omkring 45 skihajer var mødt op til det årlige jule O-løb i Hareskoven. 
Vi var i løbet af natten blevet begunstiget af vejrguderne med et lille lag ny sne, frostvejr 
og solskin, så skoven lignede et rigtigt julelandskab. Steen havde lagt 6 baner af forskellig 
sværhedsgrad- og længde. Efter løbet var der fælles hygge med var glögg og grillstegte 
pølser mv. 
 

Jule O-løb 

Hvor skal vi hen du? 

Julegløg og grillpølser 
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Fest Invitation

Lad os fejre afslutningen på en fantastisk skisæson
sammen – jo flere skihajer jo sjovere, så meld dig
til en festlig aften med

Andre festlige Skihajer
Lækker Mexi-Mad
Masser af drikke i baren m. Happy Hour
Gang i dansen … til
Live Band / Diskotek

Sæt X i kalenderen lørdag den 30. april 2005

Mød op på Vestervangskolen, Glostrup kl. 18 – 03

Få alle festlighederne for en medlemspris á kr. 230

Tilmeld dig via glostrupskiklub.dk eller til Neel på 
nh@nwt.dk / 21613248 senest d. 26.4.05.
Afbud senest d. 29.4.05 / betaling ved indgangen.

Vi glæder os til at se dig!!
Bestyrelsen

Du kan bidrage til den festlige stemning ved at lade
mustagen stå og ta’ stråhatten på

HJÆLP os gerne med festen – kontakt Neel – håber på at høre fra dig ☺
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Af Lars Boe Nielsen, debutant……. 
 
At løbe er en relativ enkel ting, man behø-
ver blot at holde overkroppen i en vinkel 
på 45 grader og så skiftevis flytte benene 
for ikke at falde forover. Gør man det til-
strækkeligt længe, når man de berømte 42 
km, og ikke at forglemme de sidste195 
meter. Jeg ved det, for det lykkedes mig, i 
en forlænget fantastisk weekend fra den 
24. til den 27. September, sammen med 
ca. 36.000 andre, deriblandt 23 løbere og 
12 entusiastiske supportere fra Glostrup 
Skiclub. 
 
Det er måske lidt svært at forstå, hvor stort 
det er, at gennemføre sit første marathon. 
Det var det også for mig indtil jeg stod i 
startområdet i Berlin, der kom nerverne. 
Hvad var det for et projekt jeg havde ka-
stet mig ud i?  Pludselig var det helt ufor-
ståeligt og 42 km 195 meter er urimelig 
langt, men det lykkedes (i øvrigt blev ti-
den 4 timer og 138 minutter). 
 
Jeg vil prøve at beskrive mine oplevelser, 
opdelt i de faser jeg har været igennem. 
Starten på ”eventyret” skal tillægges Tua 
og Bjarne, som mente jeg burde komme i 
bedre form og sidste år fik lokket mig med 
ud i Brøndbyskoven. I løbet af året  blev 
jeg kvalificeret til at deltage i løbeafslut-
ningen. Her blev jeg til stor overraskelse 
kåret til årets løber, hvor præmien var det 
berømte startnummer til Berlin Marathon. 
Jeg var glad og stolt over startnummeret, 
men da festen var overstået og hverdagen 
gik op for mig, var jeg godt klar over, at 
det ville være en stor opgave. Jeg startede 

langsomt op (onde tunger vil sige jeg al-
drig kom videre) godt hjulpet af Bjarne og 
ikke mindst Ib, som hjalp mig igennem, 
først Vallensbæk rundt og senere Esrum 
Sø rundt, men også med opbakningen fra 
de øvrige onsdagsløbere, hvor vi var flere 
debutanter, der kæmpede med omgangene. 
 
Turen til Berlin har Kristoffer beskrevet så 
udmærket sidste år, men jeg vil komme 
med nogle supplerende bemærkninger, 
dog uden at komme med alle detaljer, for 
turen har sin helt egen rytme og traditio-
ner. En af de mere spøjse går på at drikke 
Irish coffee til morgenmaden på færgen, så 
humøret i bussen blev ikke dårligere jo 
tættere på Berlin vi kom. 
 
Efter udlevering af startnumre m.m. i mes-
seområdet, hvor flere købte løbesko til 
særdeles fornuftige priser, samledes vi alle 
til aftensmad hos Gianni, en gammel ven 
af klubben.  Gianni serverede en dejlig 
pastamenu inden vi, som traditionen by-
der, endte på den Irske pub i Europacente-
ret. 
 
Morgenmadsløbet er for de fleste også en 
fast tradition, i år uden Morten som Hugo 
havde udsendt som spejder, for at rekog-
noscere om KA DE WE stadig bestod. Det 
gjorde det, men mere herom senere. 
 
 For førstegangs-løbere er morgenmadslø-
bet en oplevelse, der er et leben af samba-
rytmer og godt humør ved starten på 
Schloss Charlottenburg. Målet var det 
gamle men nyrestaurerede olympiske sta-
dion, et imponerende bygningsværk. I 

Berlin Marathon  
– hvor svært kan det være? 
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Onsdagsløberne holdt deres traditionsrige 
afslutningsfest i november. Festen marke-
rer sig både på et højt kulinarisk og musi-
kalsk niveau, og endvidere gør festkomite-
en sit store benarbejde for at alle får en 
god oplevelse, og endelig er øl- og pølse-
kassen med til at finansiere. 
 
De flittige løbere var i år: Bjarne (OB) på 
1. pladsen, Kirsten på 2. pladsen og endvi-
dere Jonna og Michael på en delt 3. plads. 
De fik alle fine sportsgaver sponseret af 
Jørgen Pedal fra Snow Fun Skiservice.  
 
Det var også denne aften, at ”årets løber” 
blev udnævnt og fik sin præmie - et gratis 
startnummer til Berlin Marathon 2005. I år 

var der ikke mindre end 4 nominerede 
kandidater: Jonna, Dorthe, Karsten og 
Michael L. 
 
Det blev Michael L., der blev den 
”heldige” vinder, og vi glæder os alle til 
at se, hvordan han vil klare sig i Berlin. I 
øvrigt har sidste års vinder Lars Boe til-
budt sin assistance som coach med råd 
og dåd. 
 
 
Men alt i alt havde vi en meget hyggelig 
aften, og dansebenene blev motioneret til 
fede soul og funk rytmer fra 10-
mandsbandet Soulberries. 
 
 

Årets Løbefest 

Dette års kandidater 



Tilmelding: 
Bindende tilmelding til Hugo Larsen sna-
rest muligt og gerne pr. e-mail til: 
hl@vallensbaek.dk 
 
Eller ved at indbetale depositum kr. 
500,00 + startgebyr kr. 380,00 på følgende 
bankkonto: 
 
Nordea - Vallensbæk afd. 
Reg. nr. 1420 
Kontonr.: 1200 01 1909 
 
Husk at få anført deltagernavn under 
”Ref.” 
 
Sidste frist for indbetaling er den 1. maj 
2005. 
 
Restbeløbet skal indbetales senest den 15. 
august 2005. 
 
Ved afbestilling før den 15. august 2005 
(skriftligt) er depositum tabt, såfremt re-
servedeltager ikke kan fremskaffes. 
Ved afbestilling efter den 15. august 2005 
ved dokumenteret sygdom ell. lignende 
tilbagebetales det beløb, der eventuelt re-
funderes af hotel 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 rej-
seregnskab. 
 
Tilmelding til løbet 
Jeg har i lighed med sidste år reserveret et 
antal startnumre til clubben. Startgebyret 
koster kr. 380,00 kr. ved tilmelding inden 
den 30. april, og kr. 550,00 ved tilmelding 
i perioden fra den 1. maj - 30. juni. 
  
 
Aflysning m.m.: 
Glostrup Skiclub forbeholder sig ret til at 
aflyse turen, såfremt der ikke er tilstræk-
kelig tilslutning. Der tages endvidere for-
behold for valutasvingninger, prisstignin-
ger på olie, færgebilletter, vejskat m.m. 
 
Overtegning: 
Såfremt turen overtegnes, noteres de reste-
rende interesserede på venteliste. Deposi-
tum refunderes umiddelbart. Selve turens 
budget er baseret på, at turen økonomisk 
kan hvile i sig selv. 
Et mindre overskud tilfalder ubeskåret det 
alpine arbejde i Glostrup Skiclub. 
 
Eventuelle tvivlsspørgsmål besvares af 
Hugo Larsen på tlf. 43 73 05 21 
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Fleece knævarmere sælges. 
Ideelle til skituren, løbeturen, cykelturen m.m. 

Pris: 50,00 kr. 
Kontakt Karen. E-mail: kakojo@ofir.dk 
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morgenmads-baren var der alt hvad hjertet 
kunne begære af frugt og sundhedsdrik-
ke – jeg så nu ingen fra klubben hente to 
gange……. 
 
De fornuftige brugte lørdag eftermiddag til 
at slappe af, andre var på let sightseeing i 
den dejlige by, og endelig det uforbederli-
ge KA DE WE team, der vel også er ble-
vet en tradition, med bl.a. sko-indkøb, en 
distance Arne forsøgte at vinde, ved at kø-
be flest sko. I baren med de berømte Bud-
war glas kunne Morten berette, at alt var 
ved det gamle, og dermed tog traditionen 
overhånd med dejlig tung Schweizer-mad 
og den uforglemmelige Champagne bar. 
En oplevelse jeg varmt kan anbefale for 
kommende løbere, men uden evnen til at 
sige nej, som vi er nogle stykker der ikke 
kan, er dagen før det første marathonløb 
måske ikke den bedste dag at vælge. 
  
Endelig søndag morgen og den store dag. 
Allerede i startområdet begyndte nerverne; 
hvilket opbud af mennesker i alle udgaver, 
tynde og tykke, høje og lave, sorte og hvi-
de, folk udklædt som Darth Wader, Aste-
rix og Obelix, ja kun fantasien satte græn-
ser for udklædning og folklore. Jeg var 
nok mest nervøs, for om jeg var kommet i 
overtræning, men det fandt jeg ret hurtig 
ud af ikke var tilfældet, tværtimod. Jeg var 
kommet lidt for langt frem i feltet ved 
starten og det føltes som at cykle på en 
motorvej, hvor bilerne suser forbi, og da 
alle de hurtige var smuttet forbi, begyndte 
kampen. Advarslerne om flere kriser un-
dervejs og den berømte mur var dog noget 
overdrevet. Jeg havde kun en krise: fra 2 
km. til 42 km, men uanset hvor hårdt det 
er at løbe med for mange kilo og for lidt 
træning i bagagen, opvejes det af den støt-
te og support man oplever undervejs. Mest 
fra klubbens eget fantastiske supporter-

team, men også fra andre danskere og lo-
kale, der har lavet dagen om til en ren fol-
kefest. Forløsningen og den mest effektive 
”smertefjerner” jeg har oplevet er dog når 
målstregen passeres og medaljen bliver 
hængt om halsen – det er en ubeskrivelig 
og glædelig oplevelse. 
 
Resten af turen er historie fyldt med flere 
traditioner – først Mc’ Donalds, sejrs hyg-
ge i baren på hotellet, festen hos Gianni, 
Hugo og Jørgens tale og gaveshow, dan-
sen på den Irske pub m.m. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle for 
en fantastisk tur; arrangementet, transpor-
ten, kammeratskabet, humoren og sam-
menholdet binder det hele sammen – Må-
ske er det forkert, at prøve at beskrive så-
dan en oplevelse, det er svært. Jeg kan kun 
opfordre til at du selv prøver det……, du 
bliver ikke skuffet. 
 

Humlebien……… 
 
 
 
 
Fra turlederen: 
 
Kære Lars Boe! 

Du skal have et stort tillykke med resulta-
tet. Du klarede det de færreste ville have 
troet… kom gennem marathon distancen 
og fik flyttet nogle personlige grænser! 
 
Også tak for et hyggeligt referat. 
 

hl/dk 
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 Det var ”ski” godt. 
Tradition er en rigtig god ting, især hvis det gælder banko. Ca. 100 forventningsfulde jule-
glade hajer mødte op til vores hyggelige aften i DEC. Langt de fleste fik som sædvanlig en 
gave med hjem af den ene eller den anden slags ( tak til vores venlige sponsorer ).  
Vi manglede desværre vores gode gamle opråber Arne men ved hurtig afstemning blev der 
udpeget 2 næsten frivillige til at ordne hvervet som opråber og nummerpige og med lidt 
sved på overlæben gik det alligevel godt. ( Arne kom tilbageeeeeeee ) 
For en gangs skyld blev det ikke Mette med Lene der vandt hovedpræmien sååååå derfor 
folkens tro på det, det er muligt at vinde også selv om Mette deltager :o) 
Endnu en gang tak til alle for de dejlige gaver og vi glæder os til næste års gyser……… 

Bestyrelsen/boye 

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 
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Berlin Marathon uden deltagelse fra Glo-
strup Skiclub…. ? Den går vist ikke! Så 
svaret er klart - vi gør det igen! 
 
Marathonløbet er et af de mest velorgani-
serede løbsarrangementer, og hører til 
mellem de 2 - 3 største i verden. Det er 17. 
gang clubben løber Berlin Marathon – før-
ste gang var i 1988, da byen stadig var 
delt. 
 
Ruten foregår i Berlins centrum på en flad 
og hurtig rute. Tilskuerne står på hele ru-
ten og “klapper” dig rundt. Berlin er sam-
tidig en utrolig spændende by i stadig ud-
vikling og med mange kulturelle og histo-
riske seværdigheder. 
 
De sidste par år er der lukket for tilmeldin-
gen allerede i starten af juni. Derfor tilrå-
des der til hurtig tilmelding. Løbsledelsen 
har sat grænsen for deltagerantallet ved 
35.000 løbere og 12.000 in-linere. 
 
Vi har igen år valgt at bo på Hotel Arizo-
na. Hotellet er meget hyggeligt, har en 
hjemlig atmosfære og en god standard - bl.
a. har alle værelser bad og toilet. Hotellet 
ligger på Königin Elisabeth Strasse 47 A, 
Charlottenburg. Hotellet ligger lidt uden-
for byens centrum, men Ku’ Damm nås 
nemt via U-Bahn stationen Kaiserdamm. 
 
Tidspunkt: 
23. september - 26. september 2005. 

 
Indkvartering: 
Vi skal som nævnt ovenfor bo på Hotel 
Arizona. 
Forplejning: ¼ pension (morgenmad). Der 
arrangeres fælles aftensmad fredag og søn-
dag samt frokost på hjemturen. Disse mål-
tider koster ca. 600,00 kr. og er inkl. i 
turprisen. 
Indkvarteringen foregår på 2 og 3-
sengsværelser. Bemærk at alle værelser 
har wc / brusebad. 
 
Afrejse: 
Afgang fra Vallensbæk station fredag den 
23. september 2005 - kl. ca. 6.30. 
Hjemkomst samme sted mandag den 26. 
september 2005 - kl. ca. 15.30. 
 
Deltagerantal: 
Der kan maksimalt deltage 48 personer. 
 
Pris: 
Kr. 2.500,00 pr. person i delt dobbeltvæ-
relse. 
Kr. 2.350,00 pr. person i delt 3-
sengsværelse. 
 
Inkluderet i prisen er: 
Transport fra Vallensbæk station og retur, 
færgebillet, vejskatter, ophold med ¼ pen-
sion. 
Herudover fællesspisning, i alt 3 måltider. 
 
 
 


